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KB-0071-a-21-1-o 

Examen VMBO-KB 

2021 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 27 mei
13.30 - 15.30 uur
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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 What did Mandy Robinson do for Grace, according to the text? 
A Mandy bought Grace special toys meant for blind dogs. 
B Mandy found a new playmate for Grace. 
C Mandy played with her by rolling balls towards Grace. 
D Mandy thought of a way for Grace to play with a ball. 
 
 

Tekst 2 
 

2p 2 Geef van elke bewering over Berkley de beer aan of deze juist of onjuist 
is volgens alinea 1 en/of 2. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Het restaurant Dairy Queen moet vanwege zijn bezoek voor 

onbepaalde tijd gesloten worden. 
2 Het personeel van een dierenpark heeft hem meegenomen omdat ze 

iets duidelijk wilden maken. 
3 Volgens het personeel van een dierenpark zat hij veilig vast in de 

auto. 
4 Hij is vaker buiten het dierenpark geweest. 
 

1p 3 Kies bij    3    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A difference 
B joke 
C mistake 
D point  
 

1p 4 Why was a Canadian zoo charged according to the text? 
A for endangering the restaurant’s staff by bringing a bear 
B for feeding one of their bears unhealthy food 
C for letting one of their bears escape 
D for not telling the government before taking a bear from the park 
E for transporting a bear that was not in a cage 
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Tekst 3 
 

1p 5 Which of the following statements is true according to paragraph 1? 
A Freya is very fluent in speech compared to her peers.  
B Freya seems to know her followers personally. 
C Part of Freya’s house has been turned into a studio. 
D Recordings of Freya’s tests are shared online. 
 

1p 6 Why does Freya do her experiments according to paragraph 2?  
A because she enjoys taking things apart 
B because she is bored with her normal activities  
C because she likes to act in front of an audience 
D because she wants to find out how things function 
 

1p 7 What is said about Freya in paragraph 3?  
A She loves to entertain her fans with her experiments. 
B She loves to motivate other girls to do what she does. 
C She wants to get as many followers as possible. 
D She wants to work on stage when she is an adult. 
 
 

Tekst 4 
 

1p 8 Why do so many skaters run the risk of getting hurt according to 
paragraph 1? 
A because they crash into other people using the same roads 
B because they have never learnt how to skate properly 
C because they often refuse to wear any protective equipment 
 

2p 9 Welke twee dingen zijn van belang bij het dragen van een helm als je 
gaat skaten (alinea 2)? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 10 What advice is given about inline skates in paragraph 3? 
A Buy your skates a size larger for more comfort. 
B Ensure the protective parts around the ankle are flexible. 
C Make a habit of inspecting your skates before each use. 
 

2p 11 Welke bescherming is noodzakelijk en welke wordt aanbevolen bij het 
skaten volgens alinea 4? 
Omcirkel achter elk nummer ‘noodzakelijk’ of ‘aanbevolen’ in de 
uitwerkbijlage. 
1 helm 
2 kleding met lange mouwen 
3 elleboogbeschermers 
4 handschoenen 
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Tekst 5 
 

1p 12 What is one of the reasons that the stunt with the Santa hat was 
unsuccessful before, according to paragraph 1? 
A differences of opinion 
B lack of money 
C problems with climbing gear 
D weather conditions 
 

1p 13 Kies bij    13    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A enjoyable 
B innovative 
C responsible 
D unacceptable 
 

1p 14 “Drunk folk don’t usually carry around a 25-feet-hat in their pocket.” 
(paragraph 3) 
This is said to make clear that 
A any fool could put a hat on a sculpture. 
B making the hat was quite difficult. 
C people who are drunk often do strange things. 
D the whole operation was quite complicated. 
 

1p 15 What is the main concern of one of the group members (paragraph 4)? 
A that it will be a difficult job for them to remove the hat 
B that other people will get hurt trying to remove the hat 
C that removing the hat will cause conflict within the city 
D that the statue will get damaged when removing the hat 
 

1p 16 Uit welke alinea blijkt dat de groep blij was met de reacties op de stunt?  
Noteer het nummer van de alinea in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 6 
 

1p 17 What is said about Owura Kwadwo Hottish in the text? 
A He believes using a blackboard is the best way to teach. 
B He carefully prepares his lessons beforehand. 
C He is unhappy about the way he has to teach. 
D He wants to raise money by posting pictures of his lessons. 
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Tekst 7 
 

1p 18 Kies bij    18    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden.  
A following 
B ignoring 
C pestering 
 

1p 19 What is said about cats eating rats in paragraph 2? 
Cats eat rats only if 
A the cats are really hungry. 
B the rats are small and light. 
C there are a lot of rats around. 
D there are no birds to catch. 
 

1p 20 What was the main problem with the rat experiment according to 
paragraph 3 and/or 4? 
A Catching and labelling the rats turned out to be very difficult. 
B It was impossible to record their movements because the rats travelled 

so quickly. 
C It was very hard for the researchers to find a suitable place to do their 

research. 
D There were not enough rats around to perform a proper analysis. 
 

1p 21 What is pointed out in paragraph 4? 
A Bigger rats tried to fight the cats. 
B Different smells had no effect on rats. 
C It turned out that cats hardly caught any rats. 
D The research was seriously hindered by cats. 
 
 

Tekst 8 
 

1p 22 What is true about a Japanese couple according to paragraph 1? 
A They are very popular on social media. 
B They have an online clothing shop. 
C They take part in fashion shows. 
D They travel extensively throughout the world. 
 

1p 23 Kies bij    23    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A how they are doing 
B what they are wearing 
C where they are posing 
D who they really are 
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1p 24 What becomes clear about the Japanese couple in paragraph 2? 
A Their outfits are quite expensive. 
B Their relationship is very strong. 
C They are actively looking for more sponsors. 
D They have been famous since they were newlyweds. 
 

2p 25 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is volgens alinea 3. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Het stel heeft een paar boeken geschreven. 
2 Het stel schrijft recensies voor modebladen. 
3 Het stel werkt aan een eigen kledinglijn. 
4 Het stel kiest kleding uit die past bij de omgeving. 
 

1p 26 What is the couple’s reason for posting on social media according to 
paragraph 4? 
They want to 
A be an inspiration for other pensioners. 
B earn money from advertisements. 
C fill a void after their children left home. 
D sell as many clothes as they can. 
 
 

Tekst 9 
 

1p 27 What is said about Daniel Liu? 
A He is actually too clever to be admitted to university. 
B He likes to brag about receiving a scholarship. 
C He offers to help older classmates. 
D He shares his knowledge on Twitter. 
 

1p 28 “Did we mention he’s only eleven…” 
Why does the writer say this? 
A to briefly summarize the story 
B to emphasize a remarkable fact 
C to present important new information 
D to question a surprising detail 
 
 

Tekst 10 
 

1p 29 What is said about a postcard in paragraph 1? 
A It was accidentally misaddressed. 
B It was delivered to Stewart as a joke. 
C It was sent by someone Stewart didn’t know. 
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1p 30 What becomes clear about Karen Tidd in paragraph 2? 
A She had recently passed away. 
B She liked going to sunny places. 
C She used to live at the same address as Stewart. 
D She was probably a relative of Linda and Janette. 
 

1p 31 Kies bij    31    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A date 
B name 
C place 
D text  
 

1p 32 What is pointed out by Julie Pirone about the delayed card in 
paragraph 4? 
A It had been misplaced at the local post office. 
B Someone had probably reposted it not too long ago. 
C The stamps that were used on it had expired. 
D Things like this do occasionally happen at Royal Mail. 
 
 

Tekst 11 
 

1p 33 What becomes clear about the village of Bibury in paragraph 1? 
A It has been rebuilt in its former style to welcome visitors. 
B It has made good use of government funding for old towns. 
C It is famous because of its attractive historic look. 
D It was awarded monument status not too long ago. 
 

1p 34 What becomes clear about Peter’s car in paragraphs 2 and 3? 
A It frequently blocks access to the village for tourist buses. 
B It is parked in front of his house to prevent people from taking pictures. 
C Its appearance is too modern according to the village’s elderly 

inhabitants. 
D Sightseers dislike seeing it parked in the beautiful surroundings. 
 

2p 35 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is volgens alinea 4. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 De dorpsbewoners vinden dat er veel te veel toeristen naar hun dorp 

komen. 
2 Er is nergens plek in het dorp waar Peter zijn auto kan parkeren. 
3 Een aantal dorpsbewoners heeft ook moeite met de opvallende auto 

van Peter. 
4 Sommige toeristen zijn volgens een dorpsbewoner veel te brutaal. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 36 What is said about Peter Maddox in paragraph 5? 
A He has acted in a correct and legal way. 
B He has recently changed his regular habits. 
C He has refused to cooperate with authorities. 
D He has surprised people with his bad taste. 
 
 

Tekst 12 
 

1p 37 Why does Rodajia take care of rabbit Mimi according to paragraph 1? 
A because Mimi is not suitable as a pet for children 
B because Mimi was refused by an animal shelter 
C because Mimi’s mother rejected her at birth 
D because Mimi’s previous owner is no longer able to do that 
 

1p 38 What does Rodajia make clear in paragraph 2? 
A Her boyfriend decided to name Mimi after one of his favourite comics. 
B Mimi is a happier rabbit when she is wearing her woollen ears. 
C She came up with the idea of knitting ears for Mimi when choosing her 

name. 
D She started knitting ears for other animals than Mimi. 
 

1p 39 What is pointed out about the knitted ears in paragraph 3? 
A Mimi can quickly get rid of them herself. 
B Mimi wears them most of the time. 
C Pictures of Mimi wearing them are popular online. 
D They serve as protection for Mimi’s head. 
 
 

Tekst 13 
 

1p 40 What did Hal Vaughan do according to the text? 
A He arranged time off from work so he and his daughter could be 

together at Christmas. 
B He flew to the other side of the States to be at his daughter’s place for 

Christmas. 
C He paid for his daughter to fly home for Christmas during her winter 

holiday. 
D He travelled on the same flights as the ones his daughter was working 

on over Christmas. 
 
 

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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tijdvak 1
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Tekst 1 
 
Grace the dog 
 
By Tyler Leigh Vivier 
 

 
 
Dogs can be our best friends and to them, we are their everything. The 
next best thing are toys and balls. So when dog Grace went blind, her 
owner Mandy Robinson got creative and made a plan. She bought a 
tennis ball the size of a soccer ball so Grace would be able to find it 
easily. She then drilled a hole in the ball and placed a bell inside so Grace 
would be able to hear where the ball went. According to Mandy, the ball 
has been a big success and Grace is happier than ever chasing her larger 
than life tennis ball around the garden. This goes to prove that even for 
animals, it’s the little things that count. 
 
 goodthingsguy.com, 2018 
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Tekst 2 
 
Zoo faces charges after taking bear for ice cream at 
Dairy Queen drive-thru 
 

 
 

1 A Canadian zoo has been charged after it took a bear out for ice-cream at 
a Dairy Queen drive-thru and posted the video online. Footage showed 
the one-year-old Kodiak bear, called Berkley, leaning out of the passenger 
window of a pickup truck and licking an ice cream cone held by the 
restaurant’s owner. Discovery Wildlife Park took the video down following 
widespread criticism, but initially defended it by saying it was supposed to 
be a message about safety. “The message was: Don’t feed the bears. 
Don’t stop on the side of the road”, Doug Bos, the owner of the zoo, told 
CBC News. “If everybody would listen to the video, that’s what the 
message was: don’t do this.” 
 

2 At the time, a trainer said there were no safety concerns, as the bear was 
secured by a chain and the film had been taken before the Dairy Queen 
had opened for the day. The zoo, located in Innisfail, Alberta, has now 
been charged under the Wildlife Act for taking the bear out without 
informing the authorities – one count relates to the ice cream excursion 
and the other for failing to inform officials Berkley the bear was taken 
home nightly for bottle-feeding in 2017. The owners of the wildlife park, 
Doug Bos and Debbie Rowland, have said they plan to plead guilty. 
 

3 “We made a    3   . I’m embarrassed about it,” Mr Bos said. “Every time we 
take an animal off the property, we’re supposed to notify Fish and Wildlife, 
send them an email, and we forgot to do that in both instances.” The zoo’s 
permit has also been revised to include new conditions requiring the zoo 
to provide more details when transporting animals and to keep them in a 
cage, crate or kennel while in a vehicle. Members of the public will also be 
barred from having any contact with animals, including bears.  
 
 independent.co.uk, 2018 
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Tekst 3 
 
Three-year-old scientist 
 

 
 

1 While most three-year-olds are still getting to grips with sentences, Freya 
Mason is already paving the way for a career on YouTube as a scientist. 
The Leicestershire-based toddler performs experiments at home and 
presents her findings to more than one thousand viewers on the video 
streaming platform, where she has her own channel: Freya’s This Is 
Science. 
 

2 Mason began her experimenting escapades after she dissolved some 
skittles in water to create a rainbow-like effect at the age of two. Since 
then, she’s performed a whole host of weird experiments, from making 
lava lamps using oil to hatching chicks in her back garden. “It’s her own 
curiosity that fuels it,” Mason’s mother Sarah explains. “She’s always 
wondering how the world around her works. She sees things as little 
puzzles to work out and she’s always trying to make sense of the world 
around her.” 
 

3 The ambitious girl hopes to grow up to become a doctor or researcher 
and, according to her mother Sarah, she is also a natural performer who 
regularly thanks her viewers for ‘tuning in’. Her videos have been viewed 
by more than 1,000 people across the globe. While the magnitude of 
viewers may not be of huge importance to Mason, she loves it when 
people like her videos. “If I say ‘100 people watched your video’ she 
doesn’t really understand the significance of that,” said Sarah. “But when 
I say to her ‘a little boy saw your video and his mum wrote this’ she loves 
that.” Sarah hopes that her daughter’s videos will inspire other young girls 
to pursue careers in science.  
 
 independent.co.uk, 2018 
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Tekst 4 
 
Inline Skating – the Gear 
 
Whether you’re in a skate park in the Northeast, cruising the boardwalks 
of California, or playing a game of roller hockey in the Midwest, inline 
skating is good exercise and an excellent off-season training program for 
hockey and skiing. 
 

1 Inline skating has exploded in popularity. Skaters can be found almost 
everywhere bicyclists, skateboarders and joggers go. This increases the 
chances of painful collisions. Most inline skating injuries happen when a 
skater loses balance and falls on a hard surface after bumping into 
someone. The most commonly injured body parts are the hands and 
arms. Most seriously, skaters who don’t wear helmets can get head 
injuries. Skaters who wear safety gear are less likely to be injured. So 
always wear your safety gear – and make sure you have it on properly – 
anytime you go inline skating. Here’s a rundown of what you’ll need when 
you skate. 
 

2 A helmet is a must every time you skate. It’s the most important piece of 
safety equipment. It’s a good idea to invest in a helmet designed 
specifically for inline skating or skateboarding. Helmets must fit properly. 
Helmets that are too large or improperly fastened can come off during a 
fall. If you need fit or sizing tips, ask when you buy the helmet. And 
always fasten chin straps snugly under your chin so the helmet doesn’t 
move around. 
 

3 You’ll want a comfortable but sturdy pair of inline skates, with plenty of 
ankle support. One way to check if skates offer the support you need is to 
feel the plastic of the boot. If you can squeeze it, the material is not strong 
enough. Always check your skates before you put them on. Make sure 
that wheels and brakes are in good shape and tightly secured. If wheels 
or brakes are misshapen or worn, replace them right away. Check that 
any buckles are in proper working order. Always buckle up your skates 
and keep them nice and snug when you skate. 
 

4 Cuts, scrapes, and sprained or broken wrists are a constant danger to 
inline skaters. In addition to wearing a helmet, you need to wear knee 
pads, elbow pads, and wrist guards every time you skate. Knee and elbow 
pads should have a cushioned interior with a hard plastic shell to protect 
against scrapes. Wrist guards should be made from rigid plastic that holds 
the wrist securely in place in the event of a fall. All pads should fit properly 
and be securely fastened at all times. Some skaters like to wear long 
pants and long-sleeve shirts for extra protection against scrapes and cuts. 
Light gloves can keep your fingers safe.  
 
 teenshealth.org, 2014 
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Tekst 5 
 
Pranksters dress Angel of the North in Santa hat 
 

 
 

1 A group of pranksters have adorned the Angel of the North sculpture with 
a Santa hat, later revealing that it was their seventh attempt at pulling off 
the stunt. Their previous attempts at bringing a Christmas surprise to 
passers-by outside Gateshead were hindered by heavy winds, a car 
breaking down and using too small a hat. Now, however, the group has 
succeeded in making the festive gesture on top of the 20-metre-high 
structure, believed to be the largest angel sculpture in the world, after 
slinging abseiling ropes over the wings and scaling up. 
 

2 “We really wanted to do something people might find uniformly    13   , 
something that might bring people together to have a laugh,” one of them 
said on condition of anonymity, adding that they are delighted by the 
response, having prepared for the occasion for several years. 
 

3 The 10-person operation began in the early hours of Monday, with the 
sculpture seen to be wearing the Santa hat throughout Christmas Eve’s 
daylight hours. “Ten of us, five different vans, everyone had a bit of 
something in the back of their vehicle,” one of the group’s leaders said. 
“We all filed out like paratroopers, everybody knew what their role was. 
We have gone to significant efforts to make sure it doesn’t fly off.” Another 
said he spent £90 on fabric to create the hat, sewing it together on his 
grandmother’s sewing machine with the help of his girlfriend. “Someone 
on Twitter said it’s just a couple of drunk kids,” he said. “Drunk folk don’t 
usually carry around a 25-feet-hat in their pocket.” 
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4 Although there was some opposition to the installation of the sculpture in 
1998, it has since become a much-loved symbol of the north of England. 
Gateshead council has yet to comment on the stunt, while Tyne and Wear 
fire and rescue service and Northumbria police declined to do so. “We will 
take it down if it’s still there after a certain time, and we are eminently 
qualified to do it,” one of the group said. “That has always been my 
biggest worry about the whole thing. That someone goes up to take it 
down and gets himself hurt.” 
 
 theguardian.com, 2018 
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Tekst 6 
 
Computer teacher 
 

 
 
A teacher in Ghana, West Africa, is making headlines around the world 
after a photo of him in class went viral. Owura Kwadwo Hottish, 33, is an 
information and communications technology teacher in a middle school. 
Where he works there are no computers, so instead he methodically 
draws the computer screen in detail on the blackboard. Hottish posted 
photos of himself in the middle of February showing him teaching his 
students how to use Microsoft Word. The photos spread like wildfire. 
The teacher spends around 30 minutes making the drawings before each 
class. To him, it’s nothing special. “Every subject is taught on the 
blackboard here,” he said. “Teaching of ICT in Ghana’s school is very 
funny,” Hottish wrote, alongside his photos. “I love my students so I have 
to do what will make them understand what I am teaching.”  
 
 theepochtimes.com, 2018 
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Tekst 7 
 
Cats v. Rats? 
 

 
 

1 New York rats are big and bad. They sit around on the subway tracks, 
minding their own business, calmly    18    the commuters on the platform. 
They stroll through Central Park as if they owned the place. They pretty 
much rule the East Village. And they do not have much to fear from cats, 
a new study suggests.  
 

2 In the report, published in Frontiers in Ecology and Evolution, the authors 
first present some background. Cats hunting rats have been studied 
before: researchers in New Zealand, for example, analyzed poop from 
229 cats and learned that almost all of them ate rats. The felines even 
seemed to prefer rats to birds. But New Zealand rats weigh an average of 
150 grams, or about five ounces, whereas rats in the most recent 
experiment in New York were more than twice as large. Size, it turns out, 
is an obstacle for cats who might otherwise dine on city rats. 
 

3 It was not easy for the scientists to find a place to do their research. The 
lead author, Michael H. Parsons, a research biologist at Fordham 
University, said property owners generally want their rats killed, not 
caught and then released for study. But the team did eventually find a 
recycling plant in Brooklyn whose staff members were willing to let the rat 
detectives do their work. 
 

4 Dr. Parsons and his colleagues began with another aim: tracking the rats’ 
activity at the factory and their reactions to various scents. The scientists 
captured and anesthetized 37 rats, inserted radio frequency identification 
tags under the skin of each, and then released them into their colony. But 
while the researchers were watching these rats, five wild cats took up 
residence at the factory, so the team seized the opportunity to study them, 
too. Dr. Parsons used motion-sensitive video cameras to record cat 
behaviors in the presence of rats – walking, running, stalking, chasing, 
feeding and so on. They made 306 videos over almost three months. All 
the cats stalked rats, but over the entire period only two cats even dared 
to chase and attack a rat. Each made just one kill.  
 
 nytimes.com, 2018 
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Tekst 8 
 
Meet Japanese couple Bon and Pon 
 

 
 

1 Whether they’re standing next to a work of art, against an ocean backdrop 
or in front of their home, the location doesn’t seem to matter. The 
hundreds of thousands of fans who have turned an ordinary Japanese 
couple into online megastars are really interested in only one thing: 
   23   . Tsuyoshi and Tomi Seki – also known as Bonpon511 – have 
attracted a huge following since they started posting Instagram photos of 
themselves decked out in coordinated clothes in late 2016. 
 

2 But they are not your average Instagram stars. The couple, who are in 
their 60s, appear almost daily in an array of outfits incorporating similar 
styles and colours. The simplicity of their clothing choices has earned 
them praise from fashion commentators and adoration among their almost 
720,000 followers. The playful images, taken with an iPhone mounted on 
a tripod, also communicate the obvious pleasure they derive from each 
other’s company, 38 years after the college sweethearts married. 
 

3 The couple have now published two books celebrating married life and 
have been the subject of numerous articles in Japanese newspapers and 
magazines. Next month they will launch their own range of clothes and 
accessories, in collaboration with a designer, at the Japanese department 
store Isetan Mitsukoshi. “But it’s not just about coordinating our clothes,” 
said Tsuyoshi. “We try to choose outfits that complement our 
surroundings.” 
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4 “Now we’re on our own and finally have the time to do all the things we 
didn’t have the time for when we were raising a family and working. We 
want to show that retirement can be a lot of fun, especially if you find 
something you enjoy doing together,” Tomi said. Each of their photos 
attracts tens of thousands of likes and universally upbeat comments in 
Japanese, English and other languages. “We’re overwhelmed by the 
number of comments, although we’re unable to understand all of them,” 
said Tsuyoshi. “But we’re extremely grateful to everyone who takes the 
time to post.” 
 
 theguardian.com, 2018 
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Tekst 9 
 
11-Year-Old In College Class 
 

 
 
There’s no shame in not being the sharpest kid in your college class. 
Some people are simply smarter than others. But when the kid who’s 
smarter than you is an 11-year-old boy…well, that’s a little harder to 
accept. But that’s precisely the situation some students are finding 
themselves in at the University of Toledo in Ohio, because one of their 
classmates just happens to be a child genius named Daniel Liu. 
“This kid is 11 and in my organic chemistry class,” wrote Cigdem 
Kahyaoglu, 19, who shared a picture of her youngest classmate on Twitter 
recently. “He said if we have questions to just email him.” Since then the 
tweet has been liked more than 230k times, but Daniel (who goes to high 
school but takes some classes at the university) is no stranger to fame. 
He’s already met Bill Nye (the Science Guy) and he’s even met former 
President Obama when collecting the $10,000 scholarship that he won at 
the White House Science Fair. Did we mention he’s only eleven… 
 
 boredpanda.com, 2016 
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Tekst 10 
 
Mysterious postcard 
 

  
1 A man received a mysterious postcard that had been ‘lost in a time warp’ 

after it took more than 40 years to be delivered. Checking through the 
mail on his doormat, Stewart Glass discovered a postcard by two women 
he had never heard of. The pair had been holidaying in Poole, Dorset and 
sent the card to a friend called Karen Tidd – and it only cost them six and 
a half pence. But on closer inspection Stewart was stunned to find it 
marked with the date August 5, 1976. ‘We do sometimes get the wrong 
post delivered here but this was something else. It’s like it was lost in a 
time warp,’ said the 67-year-old.  
 

2 The holiday card was written by two women called Linda and Janette. The 
photo depicts Branksome Chine beach in Poole and on the back the 
women write about having a ‘lovely time’. They also describe meeting ‘two 
lads from Malta’ at a disco and complain about their lack of a suntan. 
Stewart, who has lived with his wife in Mickle Trafford, Cheshire for 
almost four years, said he had never heard of the women or the intended 
recipient, Karen Tidd. But a quick check of the deeds to the property 
revealed a family with the surname Tidd lived at the home from the 1960s. 
He said their ‘postcard from the past’ had quickly become a talking point 
among family, friends and neighbours since it was delivered last month.  
 

3 ‘I thought something was a bit odd when I looked at the card and spotted 
the cars as they looked a bit ancient,’ said the grandfather. ‘Then I turned 
it over and saw the    31    that was written on it and I couldn’t believe it. It 
must just have been lying dormant somewhere until someone posted it. 
It’s all very strange.’  
 

4 Julie Pirone, spokesman for Royal Mail, said the card would have been 
delivered to the address as soon as it entered the postal system – even 
though it had a 40-year-old stamp on it. She said: ‘It is very likely that the 
postcard has been put back into the postal system by someone recently, 
rather than it being lost or stuck somewhere.’  
 
 metro.co.uk, 2017 
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Tekst 11 
 

Yellow car 
 

 
 

1 Tourists from around the world flock to the picture-postcard Cotswold’s 
village of Bibury to take souvenir snaps of the mediaeval cottages on 
Arlington Row. The 14th century National Trust-owned cottages – the 
oldest inhabited properties in the UK – are also the most-photographed 
‘ordinary’ dwellings in Britain. Iconic Arlington Row was built around 1380 
from local stone and its image features on the inside cover of the British 
passport. 
 

2 But the picturesque village that attracts hundreds of thousands of tourists 
a year has been spoiled by a photo-bombing yellow car. The bright yellow 
Vauxhall Corsa is owned by local resident Peter Maddox, 82, who claims 
he has nowhere else to park his banana-mobile. Peter, who has lived in a 
cottage near Arlington Row for the last 12 years, has no garage. He 
bought the bright yellow Corsa a year-and-a-half ago and uses it to do his 
shopping in the nearby town of Cirencester. He added: “She’s a lovely 
car. I saw it and went ‘Ahh’. I love it here. It’s very nice. The tourists don’t 
bother me – I don’t hear them.” 
 

3 However, photographers have taken to Twitter to complain about the 
setting, and photographs, being ruined by the yellow car. Photographer 
Lee McCallum sparked a debate on Twitter: “Bibury’s elephant in the 
room. The picture postcard street photobombed by the ugly little yellow 
car – every day.” However, Lee does not object to the car being parked 
there and claims it reflects the “weirdness of the Cotswolds”. 
 

Pagina: 25Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0071-a-21-1-b 15 / 17 lees verder ►►►

4 Residents of Arlington Row described the Twitter spat as a “storm in a 
teacup” and sprang to Peter’s defence. Pensioner Francome Robinson 
has lived in one of the National Trust cottages for the past 23 years. 
Francome, 71, said: “Tourists should stop complaining. They must realise 
that we live here. These are our homes. Peter has every right to park 
there and there isn’t anywhere else he can park. There are plenty of 
places people can take photographs from without getting the yellow car 
in.” Arlington Row resident Christine Charlton said that tourists open her 
door if it is unlocked and peer in the cottage windows. She said: “This is 
not Disney World. There’s nowhere else to park and Peter is quite elderly. 
I think it is totally ridiculous.” 
 

5 The National Trust said that they had no influence over where Peter 
parked his car as he is not an Arlington Row tenant. Spokesman Allan 
King said: “He is, we believe, parking on the highway which he is entitled 
to do. Because he is not our tenant or parking on our land, we wouldn’t 
comment on the car. We look after the appearance of Arlington Row and 
try keep modern intrusions to a minimum.” Although the National Trust 
paints the houses on the famous street in colours based on historical 
evidence, they have no say over what colour cars residents are allowed. 
Residents have a car park at the rear of the row that does not obstruct the 
view of the cottages. 
 
 telegraph.co.uk, 2015 
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Tekst 12 
 
Earless bunny 
 

1 Mimi the tiny bunny is completely deaf and 
has only three legs. But thanks to a loving 
owner, neither of these things hold her 
back. Mimi’s owner is Rodajia Welch, 22, 
who decided that she’d make her rabbit 
some woollen ears to stand in for her 
missing ones. The charity worker brought 
home Mimi, her mother, and the rest of 
the litter after their elderly breeder 
became too ill to care for them. Rodajia will take care of all the bunnies 
until they’re old enough to be separated, then will keep Mimi as her pet.  
 

2 Mimi looks a little different to her brothers and 
sisters. ‘Deciding to make the ears all started 
with finding her a name – it obviously had to be 
ear-related,’ said Rodajia. ‘So while doing 
some research my boyfriend Josh came across 
Kemonomimi, which is a form of cosplay where 
the characters have animal ears. It was perfect 
because she didn’t have any ears and she 
could be whatever she wanted to be.’ On an 
average day the bunny will wear white knitted 
ears with a pink middle, but she sometimes 
experiments with knitted flower crowns and rounded mouse ears. 
 

3 ‘Mimi was born with no ears and three legs – she’s missing a front one,’ 
she said. ‘She’s a lot smaller than the others so I believe that it was 
maybe a lack of oxygen or not enough nutrition for development. She only 
wears the ears after I’ve just made them for pictures, or when she’s sitting 
with me. She lets me put them on her but for safety reasons I don’t tie 
them in a knot so if she wanted to, she could just knock them off pretty 
easily.’ 
 
 metro.co.uk, 2018 
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Tekst 13 
 
Christmas Time 
 
A father made sure he could spend time 
with his daughter – who had to work on 
Christmas – by becoming a passenger on 
every flight she was scheduled to work. In a 
heartwarming gesture, Hal Vaughan 
booked multiple flights on Christmas so that 
he could be with his daughter Pierce 
Vaughan, a flight attendant for Delta Air 
Lines. Delta responded to this story of a 
dad’s devotion to his daughter at Christmas 
time. “We appreciate all of our employees 
for working during the holidays to serve 
Delta customers, and love seeing this 
awesome Dad having the chance to spend 
Christmas with his daughter – even while 
crisscrossing the country at 30,000 feet,” it 
said. 
 
 goodthingsguy.com, 2019 
 
 
 
 
 
 

einde  
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 
 

 1 A B C D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D E 

 
 

Tekst 3 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 
 
 

A B C D  A B C D   X B X A B C D   X of of A B C D  A B C D   X B X A B C D   X of of 
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Tekst 4 
 

 8 A B C 
 

 9 1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 

 10 A B C 
 

 11 Omcirkel ‘noodzakelijk’ of ‘aanbevolen’. 

1 noodzakelijk aanbevolen 

2 noodzakelijk aanbevolen 

3 noodzakelijk aanbevolen 

4 noodzakelijk aanbevolen 

 
 

Tekst 5 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16  ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 6 
 

 17 A B C D 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 
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Tekst 7 
 

 18 A B C 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 
 

Tekst 8 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 26 A B C D 

 
 

Tekst 9 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 
 

Tekst 10 
 

 29 A B C 
 

 30 A B C D 
 

 31 A B C D 
 

 32 A B C D 
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Tekst 11 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C D 
 

 35 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 36 A B C D 

 
 

Tekst 12 
 

 37 A B C D 
 

 38 A B C D 
 

 39 A B C D 
 
 

Tekst 13 
 

 40 A B C D 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2021 
tijdvak 1 

Engels CSE KB 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 

1 Regels voor de beoordeling 

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

2 Algemene regels 

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 

– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of

– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

Pagina: 37Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0071-a-21-1-c 5 lees verder ►►►

3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld. 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 3 C 
 

 4 D 
 
 

Tekst 3 
 

 5 D 
 

 6 D 
 

 7 A 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 4 

8 A 

9 maximumscore 2 
voor antwoorden met de volgende strekking: 
• dat hij goed past 1 
• dat hij goed vastzit 1 

10 C 

11 maximumscore 2 
1 noodzakelijk 
2 aanbevolen 
3 noodzakelijk 
4 aanbevolen 

indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 

Tekst 5 

12 D 

13 A 

14 D 

15 B 

16 maximumscore 1 
(alinea) 2 

Tekst 6 

17 B 

Tekst 7 

18 B  
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Vraag Antwoord Scores 

19 B 

20 C 

21 C 

Tekst 8 

22 A 

23 B 

24 B 

25 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 

indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 

26 A 

Tekst 9 

27 C 

28 B 

Tekst 10 

29 C 

30 C 

31 A 

32 B 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 11 

33 C 

34 D 

35 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 onjuist 
4 juist 

indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 

36 A 

Tekst 12 

37 D 

38 C 

39 A 

Tekst 13 

40 D 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Cito 
gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens. 
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 4 juni te 
accorderen.  

Ook na 4 juni kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 

tekst 1 goodthingsguy.com, 2018 
tekst 2 independent.co.uk, 2018 
tekst 3 independent.co.uk, 2018 
tekst 4 teenshealth.org, 2014 
tekst 5 theguardian.com, 2018 
tekst 6 theepochtimes.com, 2018 
tekst 7 nytimes.com, 2018 
tekst 8 theguardian.com, 2018 
tekst 9 boredpanda.com, 2016 
tekst 10 metro.co.uk, 2017 
tekst 11 telegraph.co.uk, 2015 
tekst 12 metro.co.uk, 2018 
tekst 13 goodthingsguy.com, 2019 

einde  

6   Bronvermelingen
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KB-0071-a-21-2-o 

Examen VMBO-KB 

2021 
2 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 - 15.30 uur
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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 What did Amy try to cover up? 
A not being on time for a meeting 
B not knowing how to pronounce a word 
C not understanding the team activity 

Tekst 2 

1p 2 Why did Tesco apologise? 
The book Colour Me Good Arrggghhhh!! was accidentally 
A given away as a promotional gift. 
B included in a final sale. 
C put in the wrong section. 
D sold by a few stores only. 

Tekst 3 

1p 3 What becomes clear about the Whitechapel fatberg in paragraphs 
1 and 2? 
A It was caused by defects in the sewage system. 
B It was incredibly difficult to clear it away. 
C It was never necessary to get rid of it before. 
D It was removed as part of a new television show. 

1p 4 Welk ander woord in alinea 2 wordt gebruikt voor de ‘fatberg’? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) dat woord. 

1p 5 What has become clear after the removal of the fatberg according to 
paragraph 3? 
People should use 
A a garbage can more often. 
B better cleaning products. 
C less sheets of toilet paper. 

1p 6 What is pointed out in paragraph 4? 
A Removing the fatberg was so hard because of the many obstructions 

in the sewer. 
B Thames Water was surprised by how disgusting the fatberg turned out 

to be. 
C The residents will be charged more because of their carelessness.  
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Tekst 4 

2p 7 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is volgens alinea 1. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Het schrikkeljaar is ingevoerd om ervoor te zorgen dat de seizoenen 

steeds op hetzelfde moment beginnen en eindigen. 
2 Het idee van een schrikkeljaar is ontstaan in de Romeinse oudheid en 

is later nog eens aangepast. 
3 Eens in de zoveel jaar is er geen schrikkeldag. 
4 Er wordt nog altijd gewerkt aan het verbeteren van de Gregoriaanse 

kalender. 

1p 8 What is true about Leap Day birthdays according to paragraph 2? 
A Adult leapers only throw a birthday party once in every four years. 
B Leapers’ birth registrations often get lost in the system. 
C Leapers usually celebrate their birthday before the actual date. 
D Most leapers would rather have been born on a different day. 

Tekst 5 

1p 9 What is pointed out about Josh Harrison in paragraph 1? 
A how he became a professional photographer 
B how he carries out his work in the Arctic 
C why he likes photographing in the Arctic 
D why he won an important photography prize 

1p 10 What does Josh Harrison mention as a reason for his exhibition in 
paragraph 2? 
He wants to 
A demonstrate what it is like to live in a small town. 
B inform people about environmental developments. 
C receive donations for preserving wildlife. 
D reveal various items he brought back from the Arctic. 

1p 11 Which is true according to paragraph 3? 
A Animals in the Arctic are victims of worldwide pollution. 
B Chemicals that were forbidden in the Arctic are now being used again. 
C More and more people would like to visit the Arctic nowadays. 

1p 12 What becomes clear about Josh in paragraph 4? 
A He never thought he would go to the Arctic. 
B He still wants to visit some faraway places in the future. 
C He travelled the world before deciding to become a photographer. 
D He turned his hobby into his profession. 
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2p 13 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is volgens alinea 5 
en/of 6. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Josh heeft met zijn foto’s al meerdere belangrijke prijzen gewonnen. 
2 De walvissen waren verdwenen toen Josh foto’s ging maken. 
3 Josh vindt het risico dat hij moet nemen om de juiste foto te maken, 

soms te groot. 
4 Josh heeft er moeite mee dat het op de Noordpool zo lang licht kan 

blijven. 

Tekst 6 

1p 14 What becomes clear from paragraph 1? 
A The fear of bacteria in dips is overdone. 
B There are more bacteria in dips after double dipping. 
C Water usually contains more bacteria than dips. 

1p 15 Kies bij    15    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden.  
A For example, 
B Furthermore, 
C However,  
D Therefore, 

1p 16 What is concluded about double-dipping in paragraph 3? 
A It is completely safe if you are in good health. 
B It is more embarrassing than dangerous. 
C Its consequences might be unpleasant. 
D Its effects may never be fully discovered. 

1p 17 What is the main purpose of this text?  
A advising people on food hygiene 
B explaining what double dipping actually is 
C introducing the subject of food etiquette 
D presenting an opinion on the topic of bacteria in food 

Tekst 7 

1p 18 What is said about Starbucks in paragraph 1? 
A It provided drinks at polling stations. 
B It sent volunteers to help in the election. 
C It sponsored a politician’s campaign. 
D It tried to encourage people to vote. 
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1p 19 “can we seriously take their word for it?” (paragraph 2) 
What does ‘it’ refer to? 
A that businesses care for their employees 
B that businesses support various charities 
C that businesses try to get more media attention 
D that businesses want to make the world a better place 

1p 20 What becomes clear from paragraph 3? 
A In the past, employees used to obey their employers. 
B In the past, values were generally accepted. 
C Nowadays, brands focus on commitment from clients. 
D Nowadays, consumers care about doing the right thing. 

1p 21 What becomes clear from paragraph 4? 
A Heineken is making more money than years ago. 
B Heineken wants to expand to new markets. 
C People criticise beer brewers for promoting bad habits. 
D Young adults appear to consume less beer nowadays. 

1p 22 Het einde van de laatste zin van alinea 5 ontbreekt. 
Kies bij    22    in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden.  
A which customers don’t always appreciate 
B which makes for much better campaigns 
C which might increase sales even further 

1p 23 “Can companies make us better citizens?” (title) 
What is the answer to this question, according to this article? 
A Yes, but they have other motives as well. 
B Yes, but they have to be forced by the public. 
C Yes, but they need the support of governments. 
D Yes, but they need to be well-known brands. 

Tekst 8 

1p 24 What becomes clear about older dogs from this article? 
A They are capable of acquiring new skills. 
B They can give their older owners a hard time. 
C They can only learn from game-like activities. 
D They should be allowed to play more. 
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2p 25 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet wordt genoemd in alinea 2 
en/of 3. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Het is moeilijk om een hond slechte gewoonten af te leren. 
2 Jonge honden zijn gehoorzamer dan oude honden. 
3 Gebruik dagelijkse bezigheden met je hond als leermomenten. 
4 Wissel de routines met je hond voldoende af. 

Tekst 9 

1p 26 What is pointed out about Kate McWilliams and Luke Elsworth in 
paragraph 1? 
A They are only allowed to fly short distances. 
B They are younger than the average pilot. 
C They hardly ever fly together because of their age. 
D They have made a record number of flights in one week. 

1p 27 Which is true according to paragraph 2? 
A Kate McWilliams can be a role model for other women. 
B Kate McWilliams joined the BWPA to help women find a job. 
C Most women still think men should be in charge in the cockpit. 
D The BWPA argues that it is too difficult for women to become captains. 

1p 28 “I never even thought it could be an option available to me.” (paragraph 3) 
Which option does Kate McWilliams mean? 
A to be higher in rank than a man 
B to be promoted to captain this quickly 
C to become a professional pilot 
D to fly from an airport close to home 

Tekst 10 

1p 29 What is the main function of paragraphs 1 and 2? 
They describe 
A the event that made Larson decide to become a biologist. 
B the moment Larson’s job turned out to be almost fatal to him. 
C the specialist skills that Larson needs to develop further.  
D the types of activities that are part of Larson’s job. 

1p 30 ‘He is a new breed of scientist’ (paragraph 3) 
How does that become clear? 
A He collects data in unconventional ways. 
B He prefers working in nature to studying. 
C He reports on his findings through social media. 
D He researches animals that others aren’t interested in.  
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1p 31 Er ontbreekt een aantal zinnen in alinea 4. Ze staan hieronder, maar in de 
verkeerde volgorde.  
 Schrijf de letters van de zinnen in de juiste volgorde op in de

uitwerkbijlage.

[a] But after shadowing an optometrist, he realized it wasn’t for him.

[b] He studied biology in school but planned to go into optometry, which
seemed like a respectable profession.

[c] Instead, he decided to follow his passion for bears and approached
Tom Smith, a bear expert at Brigham Young University, to take him on as
a student, but Smith said no.

2p 32 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet wordt genoemd in 
alinea 5. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Larson doet onderzoek naar de winterslaap van de vrouwelijke ijsbeer. 
2 IJsberen hebben veel last van milieuvervuiling. 
3 Na hun winterslaap worden de ijsberen bijgevoerd. 
4 IJsberen zijn extreem gevaarlijk als ze jongen hebben. 

1p 33 What does Larson say about his Instagram posts in paragraph 6? 
He uses them to 
A become famous as a photographer. 
B inspire teachers to go on field trips. 
C involve the public in environmental science. 
D present his results to other scientists. 

Tekst 11 

1p 34 What becomes clear about the Merlin Entertainments Group from 
paragraphs 1 and 2? 
A It has a very popular vacancy. 
B It is changing its business strategy. 
C It tries to take children’s opinions into account. 
D It was contacted by an unexpected jobseeker. 

1p 35 What becomes clear about Stanley in paragraphs 3 and 4? 
A He is a very gifted Lego builder. 
B He was rewarded for writing a letter. 
C He was selected for a consultancy role. 

1p 36 Uit welke zin in alinea 2, 3 of 4 blijkt dat Stanley nu nog niet in 
aanmerking komt voor de baan van Lego model designer? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 12 

1p 37 Why are there many tourists in Ferryland, according to paragraph 1? 
because in Ferryland 
A an exceptional iceberg has stranded quite near the coast 
B there are more icebergs than anywhere else 
C you can sail past an iceberg in a special boat 
D you can see the impact of climate change on icebergs 

2p 38 Op welke twee manieren kan de ijsberg in alinea 2 verdwijnen uit 
Ferryland? 
Geef antwoord in het Nederlands. 

Tekst 13 

1p 39 Waarvoor werd Sheyla White veroordeeld? 
A Ze had een onterechte schadeclaim bij haar werkgever ingediend. 
B Ze had geprobeerd om spullen te stelen op kantoor. 
C Ze had haar werkgever vals beschuldigd van privacyschending. 
D Ze had schade toegebracht aan eigendommen van haar werkgever. 
E Ze had stiekem camera-opnamen gemaakt op haar werk. 

Tekst 14 

1p 40 Waarom mogen mensen hun sigarettenpeuken niet in het riool gooien 
volgens dit bord? 
A Dat heeft ernstige gevolgen voor dieren. 
B Dat kan ervoor zorgen dat er brand ontstaat. 
C Dat kan verstopping van de leidingen veroorzaken. 
D Dat leidt tot vervuiling van de goten. 

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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Tekst 1 

The cover-up 

I showed up late to a Girl Scout meeting, and when I arrived they were 
already busy doing an activity; written on the white board was ‘Girl Scout 
gear and accessories’. I had never seen the word written down, so I said 
out loud “But I don’t know what ask-a-sorry is!” Everyone looked at me like 
I was an idiot until someone finally said “You pronounce it a-ses-or-ee.” 
Unable to admit my mistake and desperately wanting to save face, 
I couldn’t just let it go and instead said “Well, you can also say ask-a-
sorry. It’s an alternative way of saying it.” I think about it every couple of 
months and just relive the embarrassment all over again. 

Amy Lamb, Facebook 

www.buzzfeed.com, 2017 
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Tekst 2 

Tesco apologises 

A horror film colouring book has been withdrawn from sale on the Tesco 
supermarket website after accidentally being marketed online at children 
aged five to eight. The supermarket removed the adult book – which 
includes scary images from horror films Psycho and Hellraiser – after it 
realised the error. 

A spokesman for Tesco said the 16-page colouring book called Colour Me 
Good Arrggghhhh!! had been placed in an incorrect category when listed 
on its website by a third-party seller. Author Mel Elliott said she was not 
aware that the distributor had placed her books on Tesco’s website. She 
said her items were “pop culture-inspired and aimed at playful grown-ups”. 
She added: “They are not aimed at kids. They are usually sold to grown-
ups in fashion shops and book stores.” 

A spokesman for Tesco said: “We have very clear guidelines for third-
party sellers who list items on our website and are sorry that on this 
occasion they weren’t followed.” 

www.mirror.co.uk, 2013 
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Tekst 3 

The fatberg 

1 Today Thames Water has declared victory in its nine-week battle against 
the monster Whitechapel fatberg. Teams have been working in cramped 
and extremely challenging conditions – as seen on BBC News – four 
metres below the east London street to remove the famous congealed 
mass of fat, oil, wet wipes and other sanitary products. 

2 Work in Whitechapel Road took longer than first expected due to the 
damage the fatberg – weighing a whopping 130 tonnes – caused to the 
one-metre-high egg-shaped sewer, using brute force and shovels. 
Thames Water waste network manager, Alex Saunders, said: “Our work is 
finished, and the beast was finally defeated after a huge effort from the 
team. It was some of the most gut-wrenching work many would have seen 
on national television, and one of the reasons why the man-made 
Whitechapel fatberg captured the world’s imagination. 

3 The good news is, it has helped Thames Water and other water 
companies around the world get the message across that cooking fat, oils 
and grease should never go down the plughole. As you have seen, when 
combined with wet wipes, sanitary products, underwear, nappies, and 
anything else that shouldn’t be flushed, we’re faced with having to clear 
out these giant, rock-hard fatbergs.” Thames Water’s ‘Bin it – don’t block 
it’ message is simple, with poo, pee and toilet paper the only things that 
should ever be flushed down the toilet. 

4 Andy Brierley, director of Lanes Utilities, Thames Water’s wastewater 
network services maintenance partner, added: “Nailing this fatberg was 
like battling a giant Harry Potter movie creature beneath the streets of 
London. Around each sewer corner we discovered a new fatberg 
challenge.” Thames Water spends around £1m a month clearing 
blockages from its 68,000-mile sewer network. Eight times every hour a 
customer suffers a blockage caused by items being flushed away or put 
down the drain which shouldn’t be. 

Thames Water Utilities Limited, 2017 
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Tekst 4 

Happy Leap Day! 
February 29 only happens every four years. Why? 

Why Leap Day? 
1 Our calendar is normally 365 days long. It was created to match the 

cycles of the seasons. But Roman Emperor Julius Caesar noticed a 
problem: the Earth doesn’t circle the sun in exactly 365 days. It actually 
takes 365 and one-quarter days. He figured out that the extra fraction of a 
day would cause the calendar to grow apart from the seasons over time. 
Over 100 years, the seasons would shift about 24 days. Caesar decided 
to add an extra day to the month of February every four years. His idea 
helped keep the seasons and calendar matched up. Even so, it still wasn’t 
perfect – his calendar was adding too many days. In 1582, Pope Gregory 
XIII worked out a complicated solution. His calendar, called the Gregorian 
calendar, dictates that every year that is evenly divided by 400 is a leap 
year. Turn-of-the-century years, years ending in “00,” would not be leap 
years unless they could be divided evenly by 400. These complicated 
equations help keep the calendar in balance with the orbit of the Earth. 
Today, we still use the Gregorian calendar. In about 3,000 years, the 
calendar will be only one day out of step with the seasons. It’s still not 
perfect, but mathematicians decided it was as close as we could get. 

A Complicated Birthday 
2 So what happens when someone is born on Leap Day? Do these happy 

few celebrate their birthday each year, or do they instead have to wait four 
years to age? Statistics show that on non-leap-years, about 80 percent 
still celebrate their birthdays in February, rather than on March 1. Birth 
certificates and most government agencies use February 29 for people 
who were born on Leap Day, but some states use March 1 for official 
purposes. So how rare is a Leap Day birthday? The chance of someone 
being born on a Leap Day is 1 out of 1,461. Babies born on February 29 
are sometimes known as leapers or leaplings. 

www.timeforkids.com, 2017 

Pagina: 55Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



KB-0071-a-b 6 / 17 lees verder ►►►

Tekst 5 

Arctic pics 

1 The seal poised on the edge of an iceberg is about to plunge into the 
Arctic waters. Josh Harrison’s photograph – one of almost 2,000 he took 
in this remote region – helped him reach the finals of the Wildlife 
Photographer of the Year. Now, the 29-year-old who says he is “pretty 
much hooked” on the Arctic, is holding his first major exhibition in Hull. “It 
is so pure and remote, and the light is always good,” said Josh, who runs 
a commercial photography and design business. “You could take the 
same landscape shot a few hundred times in a day and it would never be 
the same, it is always changing.” 

2 The showing, at Hull Maritime Museum, features 20 of Josh’s images. 
They are set alongside objects from the collection, to draw links with 
Hull’s history of whaling in the region. Alongside the historical aspects, he 
hopes the showing will inspire others to visit this icy destination, and raise 
awareness of the changes now taking place in its ecosystem. “You can 
see the effect climate change is having,” Josh said. 

3 “The first time I went up, there were a couple of maritime biologists 
studying the impact tourism was having up there. One thing they told us, 
which I found quite worrying, was that pesticides that were banned in the 
US in the Seventies, but are still used in other countries, have started 
getting into the ecosystem. The big predators, like the polar bears, get the 
build-up of these chemicals.” 
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4 Josh saved up for eight months to pay for his first trip to the Arctic in 
2010. The holiday came about after previous trips to Iceland and Norway 
for this self-taught photographer. “It made sense to keep going further 
north,” he said. A former manager of the Skate Park in Driffield, Josh 
began taking action photographs of the BMX bikers and skateboarders 
using the site. After getting requests to take more photographs, he 
decided to start his own business. Because of his interest in travel and 
photography he visited the US, Europe and India and he took a series of 
wildlife images across East Yorkshire. But the Arctic, to which he returned 
last year, made a particular impression. 

5 During his 2010 trip, he came within 20ft of a group of polar bears. On his 
second trip he also saw seals, walruses and birdlife. It was during this trip 
that he captured the two images that reached the finals of this year’s 
Wildlife Photographer of the Year competition. Alongside the image of the 
seal was a shot of hundreds of harp seals gathered on icebergs. “One 
morning, we woke up and there were hundreds of beluga whales as far as 
you could see,” Josh said. “There were all these little white humps 
popping up for miles around.” 

6 He also visited the research town of Ny-Alesund, the site of the world’s 
most northerly post office, where scientists live alongside some of the 
region’s fiercest creatures. “You can’t leave the towns without carrying a 
weapon because of the polar bears,” Josh said. “The guides are always 
armed, though that is a last resort, as they tend to leave you alone. But 
then I think most of the places worth visiting involve some sort of risk”. 
He’s looking to return to the Arctic soon, and, in the future, would like to 
make the trip south to the Antarctic. Despite his affection for this northerly 
region, one thing he hasn’t acclimatized to is the Midnight Sun. “It’s 
particularly disorientating when you’re in a bar,” he said. “It feels like it’s 
mid-afternoon, until you look at your watch and realise it is 1 am.” 

The Journal, 2017 
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Tekst 6 

Double Dipping 

1 What do you do when you are left with half a chip in your hand after 
dipping? Admit it, you’ve wondered whether it’s OK to double dip the chip, 
loading your half-eaten chip with a bit more dip. But can the bacteria in 
your mouth make it onto the chip then into the dip? Presumably some of 
your mouth’s bacteria transfer to a food when you take a bite. But the 
question is whether that happens, and if so, how many bacteria make it 
from mouth to dip. We compared bitten versus unbitten crackers, 
measuring how many bacteria could transfer from the cracker to a cup of 
water. We found about 1,000 more bacteria per milliliter of water when 
crackers were bitten before dipping than solutions where unbitten 
crackers were dipped. 

2 Then we compared three kinds of dip: salsa, chocolate and cheese dips. 
Again, we tested bacterial populations in the dips after already-bitten 
crackers were dipped, and after dipping with unbitten crackers. We also 
tested the dips two hours after dipping to see how bacterial populations 
were growing. So, how dirty is your dip? We found that without double-
dipping, our foods had no detectable bacteria present. Once subjected to 
double-dipping, the salsa took on about five times more bacteria from the 
bitten chip when compared to chocolate and cheese dips.    15    two 
hours after double-dipping, the salsa bacterial numbers dropped to about 
the same levels as the chocolate and cheese. 

3 So, is it something you need to worry about? Anywhere from hundreds to 
thousands of different bacterial types and viruses live in the human oral 
cavity, most of which are harmless. But some aren’t so good. With that in 
mind, there may be a concern over the spread of oral bacteria from 
person to person thanks to double-dipping. And a person doesn’t have to 
be sick to pass on germs. If you detect double-dippers in the midst of a 
festive gathering, you might want to steer clear of their favored snack. 
And if you yourself are sick, do the rest of us a favor and don’t double-dip. 

www.scientificamerican.com, 2015 
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Tekst 7 

Can companies make us better citizens? 

1 If you want to know what coffee and elections have in common, ask 
Starbucks. In May, the US giant ran a campaign in the Philippines called 
“care to vote”, which rewarded customers with a free drink if they turned 
out to vote in the country’s general election. Having visited a polling 
station, all customers had to do was show an ink-stained voting finger to a 
barista in order to get their complimentary coffee or other beverage. “Our 
intent was simple,” says Keith Cole, head of marketing for Starbucks 
Philippines. “By helping to increase voter participation we believe more 
people will have an opportunity to make their votes count.” 

2 From campaigning on voting rights, to sustainability, healthy eating, and 
gender equality, businesses are increasingly speaking out about societal 
issues, in the hope of influencing – and improving – our behaviour. The 
aim, they say, is to use their power and influence for good, and not just for 
profit. But with corporate scandals never far from the news, can we 
seriously take their word for it? 

3 The idea that brands might encourage us to be better citizens is not new. 
UK chocolate manufacturer Cadbury and US carmaker Ford invested 
heavily in the towns where their employees lived in the 19th and 20th 
centuries, and in return expected workers to live according to certain 
values – both in and outside work. But today such efforts tend to be more 
focused on customers because the aim is to promote social good while 
encouraging loyalty to their brand at the same time. 

4 Take Dutch brewer Heineken, for example, which has promoted moderate 
drinking in its advertising since 2011. Heineken PR manager Milly 
Hutchinson says that the firm believes it has “a role to play in society”, 
and the “perfect platform to spread the message of moderate 
consumption”. She adds that the firm is also reflecting a “visible shift in 
consumer behaviour”, as its own research shows that a majority of young 
adults now limit the amount of alcohol they drink. A Heineken survey 
published in January found that 75% of drinkers aged between 21 and 35 
limited the amount of alcohol they drank on the majority of their nights out. 
The study was conducted across five countries – the US, the UK, the 
Netherlands, Mexico and Brazil. 

5 Charlotte West, from UK charity Business in the Community, says it is true 
that a growing number of firms are making their campaigning voices 
heard. She adds: “Companies can see that being associated with a 
certain practice reflects well on them, and might bring in additional 
customers. But they can risk seeming preachy too,    22   .” 

www.bbc.com, 2016
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Tekst 8 

Old dog 

1 There is a popular idiom “You can’t teach an old dog new tricks.” But that 
really applies more to people than dogs. People get stuck in their ways as 
they get older. Dogs on the other hand are incredibly adaptable and have 
a lifelong willingness to learn new things. With some dogs reaching 
“senior status” at age 7, I believe it is important to keep training for their 
entire lives, and I have seen dogs as vintage as age 11 in my classes. 

2 With that in mind, it is always easier to install new behaviors than to get 
rid of old ones. A dog that has had 10 years of lunging at other dogs, 
barking to get attention or relieving himself indoors is going to need a 
serious commitment from a new owner to change these habits as it may 
take a while. However, to teach a senior dog with little to no obedience 
training how to walk on leash, sit on cue, stay and come when called 
among other basic tricks is just as easy as teaching a young pup. 

3 Besides classes, there are activities you can do at home with your senior 
dog that help keep him alert and well-behaved while you maintain or 
strengthen your bond with him. Practice “stay” and “come” when called 
with a game of hide-and-seek. Use cardboard boxes, plastic cups and 
towels to create nose work (scent hunting) games of “Find the Treats.” 
Turn meal times and walks into training games, rewarding your dog for 
“wait,” “leave it,” “watch,” and anything else you can think of incorporating, 
with the things he loves. 

Courtney Bayer is a Canine Behavior and Training Associate at the 
Louisiana SPCA. To send a question to the Ask the Trainer column, email 
training@la-spca.org or visit www.la-spca.org/training. 

blog.nola.com, 2017 
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Tekst 9 

Pilots 

1 (CNN) – Their combined ages are just 45. But that didn’t stop 26-year-old 
captain Kate McWilliams and her 19-year-old co-pilot Luke Elsworth from 
flying hundreds of passengers to their destinations this week. The young 
pilots manned a flight from London to Malta, after Kate earlier passed a 
course ascending to the rank of captain. Their employer, the British carrier 
Easyjet, believes Kate has become the world’s youngest commercial 
airline captain – with co-pilot Luke also one of the country’s youngest co-
pilots. 

2 At an early age, Kate began a CTC Aviation training course, and two 
years later started working as a first officer with British airline carrier 
Easyjet. The first officer is often referred to as the co-pilot of an aircraft, 
and is in effect the second-in-command to the captain. Julie Westhorp of 
the British Women Pilots’ Association (BWPA) said she hoped Kate’s 
achievement “will inspire more women to consider pursuing a career in 
aviation. It clearly demonstrates to other young women that it is possible 
to succeed as a pilot in commercial aviation,” she added. 

3 Of the 130,000 airline pilots worldwide, just 450 are female captains 
according to the International Society of Women Airline Pilots, and Kate 
has urged more women to join their ranks. “I joined the air cadets when 
I was 13 where I got plenty of flying experience,” said Kate, who first 
became interested in planes after attending an air show at age 4. “I didn’t 
imagine a career in commercial aviation as I didn’t know any commercial 
pilots who I could ask for advice,” added Kate, who is based at London’s 
Gatwick Airport. “I never even thought it could be an option available to 
me.” 

edition.cnn.com, 2016 

Pagina: 61Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



KB-0071-a-b 12 / 17 lees verder ►►►

Tekst 10 

Bear Biologist 

1 From the moment conservation 
biologist Wes Larson entered the 
long sandstone tunnel, he could see 
the black bear at the other end. The 
350-pound mammal simply stared
back. Larson was in a remote area
of Bryce Canyon National Park,
trying to trap the bear to change its
radio collar, which had dying
batteries.

2 Larson crawled within eight feet of 
the bear, sat motionless to see if 
the bear might get aggressive, then 
finally jabbed it with a syringe full of 
tranquilizers affixed to the end of a pole. Nothing happened. So he 
administered another dose. Eventually, the bear crawled groggily out of 
the cave, where Larson was able to affix a new radio collar, weigh it, 
measure it, and take vital signs. 

3 The trapping is part of a multiyear study Larson, 33, is working on for his 
master’s degree in wildlife and wildlands conservation at Brigham Young 
University. He is a new breed of scientist, sharing his work not only in 
academic papers but also with other people through a robust Instagram 
feed (@grizkid), where snapshots of himself with sedated bears, his pet 
orphaned raccoon and other wildlife have snagged more than 90,000 
followers. 

4 Growing up in western Montana, Larson was always curious about 
wildlife, fishing, and backpacking and exploring creeks for frogs, turtles, 
and snakes. 
… 
… 
… 
So Larson went into his office about every other week for about a year. 
Finally Smith hired him as a field tech to work on a study of polar bears in 
the Arctic. 

5 Now, as a master’s student and research apprentice, Larson is primarily 
working on two bear studies. Besides his study on black bears, he is 
helping find polar bear caves and monitors hibernating females to 
determine exit times, denning behaviors, and any effects on the animals 
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from oil industry activity. The work can be extremely hard – he has 
withstood temperatures of minus 54°C, cold enough to make his eyeballs 
freeze – but he insists polar bears aren’t as terrifying as their reputation 
might suggest. “Polar bears are curious, and when they do want to 
investigate a person as a potential food source, it’s scary just because 
you know they’re trying to eat you,” says Larson. “But we’re working with 
females that are resting, and they truly want nothing to do with us. They 
want to protect their young.” 

6 While most science is a long, detailed, and often not so glamorous 
process, these activities naturally make for sensational social media. And 
over the years, Larson’s Instagram feed has evolved from a way to share 
his daily adventures with friends to a method for getting non-scientists 
interested in conservation biology. “It’s a way to spread a conservation 
message outside of the typical scientific formula,” says Larson. “I think my 
posts on Instagram and some of this other outreach helps people 
understand a little more about how conservation works and how biologists 
are actually out there trying to learn more about wildlife to protect them.” 

www.nationalgeographic.com, 2016 
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Tekst 11 

Perfect for the job 

1 Merlin Entertainments Group advertised earlier this year for Lego model 
designers to help design and build animated figures for the Windsor 
theme park. The advert asked for experience in product design, IT and 
design packages, as well as an “interest in or knowledge about Lego and 
creation of Lego models”. In return, the company promised a “competitive 
annual salary”, 20 days of holiday and 40% discount on Lego kits. 

2 Stanley saw the advert and felt he was a 
perfect fit for the role. He wrote to the company, 
saying: “Dear Sir/Madam, I am six years old 
and I love Lego and have a box of it. I hide my 
Lego so my brother can’t get it. I am the man 
for the job because I have lots of experience. 
Love, Stanley.” 

3 The company sent him a reply. “Loving Lego is 
the first step to being a model maker, so it 
certainly sounds like you’ll be perfect for the job 
once you’ve finished school of course. In the 
meantime, and because you say you’re the man 
for the job, we’d love to offer you a one-off work experience day with our 
model makers.” 

4 Stanley, who has now turned seven, spent the day watching how the 
model makers carry out checks and repairs on the Lego constructions 
throughout the theme park, and getting a behind-the-scenes tour. He said: 
“It was awesome to spend the whole day at Legoland meeting the model 
makers and learning all about what they do every day. I loved it and I 
can’t wait to tell all my friends about it at school.” 

www.bbc.com, 2017 
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Tekst 12 

Iceberg Floats Past Canada 

1 The historic, seaside town of Ferryland, Newfoundland, doesn’t draw 
many tourists on an average day. Lately, however, people have been 
flocking to the sleepy village for a once-in-a-lifetime view of a massive 
glacier. Each year, hundreds of icebergs float past Ferryland through 
shipping lanes. The massive blocks of ice break off in the Arctic, and float 
south as they slowly melt away. This year, a particularly large iceberg has 
run aground right next to the town. While icebergs are not an unusual 
sight in Ferryland, this year has offered far more than usual. 

2 Knowing when the icebergs will float by towns like Ferryland is difficult to 
predict, so the grounded one has been a great blessing to the town. Tour 
companies, like Iceberg Quest Ocean Tours, are enjoying record profits 
because of the reliably beached ice mountain. While the town has just 465 
permanent residents, there have been traffic jams along their Southern 
Shore Highway due to amateur and professional photographers vying for 
position. Everyone wants a photo of this beautiful and somewhat surreal 
natural phenomenon. There’s no telling how long the massive iceberg will 
last in Ferryland. If it becomes unmoored, it could float away in a matter of 
hours. If it stays beached, it could last through the summer as it slowly 
melts away. If you can make it to Ferryland, now is the time to go. The 
iceberg is there, but it might not be for long. 

www.urbo.com, 2017 
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Tekst 13 

Office worker claim 

Sheyla White looks up to the ceiling in surprise after a fire sprinkler nozzle 
drops onto her desk. She picks up the object and examines it for a few 
moments, apparently considering what to do. CCTV catches her: the 
video shows her surprise as it lands near her computer before she picks it 
up to look at it for a few seconds. Suddenly she hits herself hard in the 
forehead and recoils back from the impact, holding her other hand up to 
the wound. 

White was busted before she received a compensation payout. She had 
hoped to get a payout from her employer’s insurers – but they became 
suspicious and referred the case to state authorities in Florida, US. When 
they looked at CCTV they saw the injury was self-inflicted. White, of Fort 
Lauderdale, was convicted and sentenced to 18 months’ probation. 

www.thesun.co.uk, 2018 
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Tekst 14 

DO NOT THROW CIGARETTE BUTTS DOWN THE DRAIN 

All drains lead to the sea 
Cigarette butts are made of plastic fibre and do not decompose. Cigarette 
butts get eaten by sea birds and animals, causing obstruction, poisoning 
and death. 

BIN YOUR BUTTS 
Kick the flick 

Cito, 2018 

einde  
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

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 

1 A B C 

Tekst 2 

2 A B C D 

Tekst 3 

3 A B C D 

4  ..................................................................................................................  

5 A B C 

6 A B C 

Tekst 4 

7 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

8 A B C D 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof ofA B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

9 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C 

12 A B C D 

13 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

Tekst 6 

14 A B C 

15 A B C D 

16 A B C D 

17 A B C D 

Tekst 7 

18 A B C D 

19 A B C D 

20 A B C D 

21 A B C D 

22 A B C 

23 A B C D 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Tekst 8 

24 A B C D 

25 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

Tekst 9 

26 A B C D 

27 A B C D 

28 A B C D 

Tekst 10 

29 A B C D 

30 A B C D 

31  ..................................................................................................................  

32 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

33 A B C D 
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Tekst 11 

34 A B C D 

35 A B C 

36  ..................................................................................................................  

Tekst 12 

37 A B C D 

38 1  ...............................................................................................................  

2  ...............................................................................................................  

Tekst 13 

39 A B C D E 

Tekst 14 

40 A B C D 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2021 
tijdvak 2 

Engels CSE KB 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 

1 Regels voor de beoordeling 

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

2 Algemene regels 

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 

– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of

– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 

4 Beoordelingsmodel 

 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 

Tekst 1 

1 B 

Tekst 2 

2 C 

Tekst 3 

3 B 

4 maximumscore 1 
(the) beast 

5 A 

6 A 

Vraag Antwoord Scores

Pagina: 77Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Vraag Antwoord Scores

KB-0071-a-c 6 lees verder ►►►

Tekst 4 

7 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 juist 
4 onjuist 

indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 

8 C 

Tekst 5 

9 C 

10 B 

11 A 

12 D 

13 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 

indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 

Tekst 6 

14 B 

15 C 

16 C 

17 A 
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Tekst 7 

18 D 

19 D 

20 C 

21 D 

22 A 

23 A 

Tekst 8 

24 A 

25 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 niet 

indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 

Tekst 9 

26 B 

27 A 

28 C 

Tekst 10 

29 D 

30 C  
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31 maximumscore 1 
b-a-c

Opmerking 
Iedere andere volgorde geen scorepunt toekennen. 

32 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 

indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 

33 C 

Tekst 11 

34 D 

35 B 

36 maximumscore 1 
Loving Lego 

Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 

Tekst 12 

37 A 

38 maximumscore 2 
voor antwoorden met de volgende strekking: 
• wegdrijven 1 
• smelten 1 
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Tekst 13 

39 A 

Tekst 14 

40 A 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van alle kandidaten voor wie het tweede-tijdvak-examen de eerste 

afname is én  
 de scores van alle herkansende kandidaten. 
Cito gebruikt beide gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor 
dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 28 juni te accorderen.  
 
Ook na 28 juni kunt u nog tot en met 1 juli gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
derde tijdvak 
Ook in het derde tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw derde-tijdvak-kandidaten de scores 
uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 www.buzzfeed.com, 2017 
tekst 2 www.mirror.co.uk, 2013 
tekst 3 Thames Water Utilities Limited, 2017 
tekst 4 www.timeforkids.com, 2017 
tekst 5 The Journal, 2017 
tekst 6 www.scientificamerican.com, 2015 
tekst 7 www.bbc.com, 2016 
tekst 8 blog.nola.com, 2017 
tekst 9 www.nationalgeographic.com, 2016 
tekst 10 edition.cnn.com, 2016 
tekst 11 www.bbc.com, 2017 
tekst 12 www.urbo.com, 2017 
tekst 13 www.thesun.co.uk, 2018 
tekst 14 Cito, 2018 
 
 
 
 

einde  
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KB-0071-a-19-1-o 

Examen VMBO-KB 

2019 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 17 mei

13.30 - 15.30 uur
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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 Waarom heeft Mike het geld dat in een doos van Domino’s zat niet direct 

na ontvangst teruggegeven? 
A Hij had daar geen zin in omdat hij moest werken. 
B Hij had toen nog niet gezien wat er in de doos zat. 
C Hij twijfelde nog of hij het zelf zou houden. 
D Hij wachtte af of er een beloning werd uitgeloofd. 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 Wat wordt duidelijk uit dit artikel? 

A Door een recept van SuperValu te volgen, heeft iemand zijn 
vingerkootje afgesneden. 

B Meerdere mensen hebben geklaagd over een onbegrijpelijk recept van 
SuperValu. 

C SuperValu geeft aan dat het een schrijffout heeft gemaakt in een 
recept. 

D SuperValu wilde een grap uithalen met een Thais recept. 
 

1p 3 Kies bij    3    het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A advise against 
B anticipate 
C complain about 
D encourage 
 
 

Tekst 3 

 
1p 4 What is the main purpose of paragraphs 1 and 2? 

A to discuss the weaknesses of Australia’s biosecurity system 
B to explain the reasons behind Australia’s declaration policy 
C to warn people against Australia’s current serious diseases 
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2p 5 Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is volgens alinea 3 
en/of 4. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Je moet alle dierlijke producten die je in Australië wilt invoeren, laten 

controleren door de DAFF. 
2 Je moet op een formulier invullen of je iets aan te geven hebt bij de 

douane. 
3 Iedereen die Australië binnenkomt, wordt door de douane 

ondervraagd. 
4 Als je alles bij de DAFF aangeeft, krijg je geen boete. 
 

1p 6 What will happen to a lot of the items that are declared, according to 
paragraph 5? 
These will be 
A charged the prescribed import duty. 
B disposed of by the DAFF officer. 
C given back to the person declaring. 
D sent back to the country of origin. 
 

1p 7 When should you call the DAFF Redline according to paragraph 6? 
A if you believe someone is violating the rules 
B if you have questions about what to declare 
C if you need to declare something before travelling 
D if you want to transport special food products abroad 
 
 

Tekst 4 

 
1p 8 Wat wordt in dit artikel duidelijk over Felix? 

A Er wordt geld ingezameld voor haar verzorging. 
B Mensen vinden het leuk dat ze zo actief is. 
C Verschillende mensen willen haar adopteren. 
D Ze wordt ingezet voor een goed doel. 
 

1p 9 “I’d be surprised if she covers 5 kilometres by Christmas” (alinea 1) 
 Wat bedoelt Andrew McClements hiermee? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 
 

Tekst 5 

 
1p 10 Why is the route from Bridgeport to Waterloo called the Trail of Tears? 

A because it was the location of a battle during the civil war 
B because it was used by people who were forced to leave 
C because people died while building the road 
D because there were many traffic accidents 
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1p 11 Kies bij    11    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A attempt 
B discussion 
C remembrance 
 
 

Tekst 6 

 
1p 12 What becomes clear about Melanie Perkins in paragraph 1? 

A She applied her graphic design expertise on social media. 
B She had always wanted to run her own company. 
C Teaching inspired her to try something new. 
D Teaching turned out to be too hard for her. 
 

1p 13 What does Melanie Perkins say in paragraph 2? 
When she started her business, 
A she borrowed money from her family. 
B she had little idea of how to do that. 
C she made some basic mistakes. 
D she was constantly worried. 
 

1p 14 What becomes clear about Melanie Perkins from paragraph 3? 
A She soon had customers from all over the world. 
B She tended to ask too little money for her products. 
C She used the money she earned to invest in her business. 
D She was unable to pay her bills from the money she made. 
 

1p 15 What is true about Melanie Perkins according to paragraph 4? 
A She had trouble finding reliable financers for her new business ideas. 
B She offered a wider variety of products in her new company. 
C She was invited to work in the United States by a rich business man. 
D She won a prize with her new concept of a design programme. 
 

1p 16 What is said about Canva in paragraph 5? 
A It also sells wellness products and services now. 
B It has turned into a successful company with many clients. 
C Its employees work less hard than at other companies. 
D Its working conditions make up for a low salary. 
 

1p 17 What is the purpose of paragraph 6? 
A to give a piece of advice 
B to present an example 
C to question an argument 
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Tekst 7 

 
2p 18 Geef van elk voordeel van fietspedalen aan of Bethany Lambeth dit wel of 

niet noemt. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 De leerlingen hoeven geen gymlessen meer te volgen. 
2 De leerlingen zijn minder snel afgeleid. 
3 De leerlingen halen betere schoolresultaten. 
4 De leerlingen werken aan hun conditie. 
 
 

Tekst 8 

 
1p 19 What is said about Matthew Danvers in paragraph 1? 

A He has illegally held a crocodile. 
B He has severely harmed a crocodile. 
C He has sued a crocodile reserve. 
D He has survived a crocodile attack. 
 

1p 20 What becomes clear about Matthew Danvers in paragraph 2? 
A Danvers got off fairly lightly. 
B Danvers made the same mistake as many others. 
C Danvers should have been fired. 
D Danvers was relieved to have been released. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 21 What is said about Betty in paragraph 1? 

A She gradually changed her routines. 
B She imitated the actions of people. 
C She seemed to have surprising skills. 
D She was trained to perform difficult chores. 
 

1p 22 What is described in paragraph 2? 
A how crows build nests 
B how crows communicate 
C how crows fetch food 
D how crows help each other 
 

1p 23 Kies bij    23    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Consequently, 
B For example, 
C However, 
D Likewise, 
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2p 24 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met alinea 4. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Christian Rutz bestudeerde kraaien in het wild. 
2 De meerderheid van de kraaien boog hun takjes op dezelfde manier. 
3 De wetenschappers gaven de kraaien verschillende takjes. 
4 Een deel van de kraaien maakte hun takjes uiteindelijk weer kapot. 
 

1p 25 ‘It was exactly what Betty had done’ (paragraph 5) 
What does Rutz mean by ‘It’? 
A bending tools 
B choosing curved tools 
C searching holes 
 

1p 26 What is concluded about Betty in paragraph 6? 
A She did exactly what researchers wanted her to do. 
B She might have acted without understanding what she was doing. 
C She should never have taken part in this type of scientific study. 
D She turned out to be quite bad at making tools. 
 

1p 27 Why is Betty ‘like us’ according to paragraph 7? 
A because she consciously thinks up new strategies 
B because she likes working on tasks in teams 
C because she looks for solutions on instinct 
D because she wants to fit in with other crows 
 
 

Tekst 10 

 
1p 28 Why was Tommy Thompson arrested, according to paragraph 1? 

A He had been hiding to avoid appearing before a judge. 
B He had failed to pay taxes over his valuable find. 
C He was charged with stealing a missing treasure. 
D He was involved in damaging government property. 
 

1p 29 What is the purpose of paragraph 2? 
A to describe how Mr Thompson became a treasure hunter 
B to explain why Mr Thompson had to face legal charges 
C to make clear that Mr Thompson stole from a lot of people 
D to point out the fact that Mr Thompson made a huge profit 
 

2p 30 Geef van elke bewering over Mr Thompson aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea 3. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Hij heeft niets fout gedaan volgens Mr Kirk. 
2 Hij werd zijn huis uitgezet toen hij een oplichter bleek te zijn. 
3 Hij heeft veel geld aan zijn vriend Harvey gegeven. 
4 Hij lijkt zijn verdwijning voorbereid te hebben.  
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1p 31 What becomes clear about Mr Thompson in paragraph 4? 
A He will be released soon after the trial because of poor health. 
B He will be unable to pay for his legal representation in the future. 
C He will probably be found guilty of all charges filed against him. 
D He will stay behind bars for a while because of his past behaviour. 
 
 

Tekst 11 

 
1p 32 Uit welke zin in alinea 1 blijkt dat men nog niet weet of de nieuwe aanpak 

werkt? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van de zin 
waaruit dit blijkt. 
 

1p 33 Kies bij    33-1    en    33-2    in alinea 2 het juiste antwoord uit de 
gegeven mogelijkheden. 
A Besides – when 
B Consequently – because 
C However – but 
D Nevertheless – while 
 

1p 34 Which heading would fit paragraph 3 best? 
A The new approach 
B The origin of the idea 
C The overall effect 
D The risky side 
 

1p 35 Which is true according to paragraph 3? 
In Finland, 
A accidents primarily happen in bad weather. 
B the reflective paint on animals washed away quickly. 
C there is a lot more traffic than in Dartmoor. 
D they applied paint to different parts of the animals. 
 

1p 36 What becomes clear from paragraph 4? 
A DLPS is offering rescue services for wounded animals. 
B DLPS is unsure if their solution will have a lasting effect. 
C DLPS fears the colouring might damage the animals’ coats. 
D DLPS has asked a Finnish company to help out. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 12 

 
1p 37 What becomes clear from this text? 

A Being a horologist is a part-time job. 
B Being a horologist requires various skills. 
C Horologists have to work very slowly. 
D Horologists manage the royal time schedule. 
 

1p 38 Kies bij    38     in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A busiest 
B happiest 
C scariest 
D strangest 
 

1p 39 What kind of text is this? 
This text is 
A a blog. 
B a job advert. 
C a letter. 
D an interview. 
 
 

Tekst 13 

 
1p 40 “Both captains and the flight attendant said they’ve never seen this 

happen before.” (alinea 2) 
 Waar verwijst ‘this’ naar? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 
 

Tekst 14 

 
1p 41 Welke van de volgende uitspraken is waar volgens dit artikel? 

A Docenten werken mee aan het spiekgedrag van leerlingen. 
B Door inzet van de politie zijn leerlingen minder gaan spieken. 
C Exameneisen zijn zo hoog dat leerlingen wel moeten spieken. 
D Spieken is moeilijk te bestrijden als ouders eraan meewerken. 
 
 

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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Tekst 1 

 
Domino’s Accidentally Delivers Cash Instead Of 
Chicken Wings 
 
Hiding nearly $1,300 in cash in a box marked ‘chicken wings’ might seem 
like a great way to safely get money to the bank, but only if you don’t 
accidentally deliver it to a customer. Mike Vegas, a bartender in San 
Francisco, thought he was going to have the night off, so he ordered 
some pizza and wings. But when he got called into work, he stuck the box 
of wings in the fridge unopened. “I got off work really late, and when 
I came back home I found the cash in the delivery box – a refrigerated 
deposit,” Vegas told TV station NBC Bay Area. “I was rubbing my eyes at 
5 a.m., laughing at myself.” 
 
Vegas said the driver had called looking for the missing money, but since 
he had been at work, he ignored the calls. Vegas seemed inclined to 
return the money from the beginning. “Of course there’s a long list of 
people arguing you should keep it or shouldn’t keep it,” he told the station. 
“I wanted to keep it, believe me. But I couldn’t do that.” Some of Vegas’ 
friends also worried that the driver would lose his job over the botched 
delivery. “Driver is safe and keeps his job, money is back at Domino’s, 
I was offered free pizza for a year,” Vegas wrote in an update. “Thank you 
so much for this,” general manager Zia Mumtaz said, “honest people are 
hard to find these days.” 
 
 huffingtonpost.com.au, 2015 
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Tekst 2 

 

 
 
SuperValu apologises 
 
SuperValu Ireland has apologised after one of its recipes in its Good Food 
Good Karma series apparently required the addition of a ghoulish 
ingredient. Eagle-eyed cooks were left confused when the recipe leaflet 
for a “Thai Massaman Curry” by the Happy Pear seemed to recommend 
adding a piece of “fresh finger”. The recipe was, of course, referring to a 
“half-thumb sized piece of ginger” instead. This week SuperValu, which is 
running the series to encourage Irish people to cook more, moved quickly 
to clarify that it would prefer that all home cooks preserve their fingers 
instead. “We would like to apologise for our little human error on our most 
recent recipe leaflets in store. We made a tiny mistake on The Happy 
Pear’s Massaman Curry recipe. We seriously do not    3    putting a half-
thumb sized piece of fresh finger, peeled and finely sliced, into your dish! 
We also highly recommend that you are careful when slicing and dicing 
your ingredients – so watch your fingers please!” 
 
 independent.ie, 2016 
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Tekst 3 

 

Anything to declare? 
 
Australian biosecurity 
 

1 Live animals and plants, 
plant material, animal 
products and some food 
from overseas could 
introduce some of the 
world’s most serious pests 
and diseases into Australia, 
devastating our valuable 
agriculture and tourism 
industries and unique 
environment. Therefore it is 
important that people cooperate with the Australian declaration policy. 

2  The Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF), along 
with other jurisdictions, industry and the community, plays a vital role in 
maintaining Australia’s clean and wholesome food supply – at home and 
abroad. Australia’s biosecurity system protects our human, animal and 
plant health by reducing the risk of unwanted pests and diseases arriving 
in the country. Everyone benefits from a strong biosecurity system so 
everyone has a role to play. 

3  You will be given an Incoming Passenger Card before you arrive in 
Australia. This is a legal document. If you are carrying food, plant material  

 or animal products, you must tick YES on your card to declare them. You 
can take these declared items with you to the clearance point where they 
will be assessed by a DAFF officer. Alternatively, you may dispose of 
food, plant material or animal products on arrival in the quarantine bins 
located in the airport terminal. 

4  On arrival your baggage may be assessed by x-ray, detector dog or 
inspected by a DAFF officer. lf you fail to declare or dispose of any 
biosecurity risk items, or make a false declaration: 
 you will be caught 
 you could be fined $340 on-the-spot, or 
 you could be prosecuted, fined more than $66,000 and risk 10 years 

jail and a criminal record. 
You will not be penalised if ALL items are declared, even if they are not 
allowed into Australia. 
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5 What happens to items I declare? 
Any items that present a biosecurity risk will be withheld. However, in 
many cases items you declare will be returned to you after inspection. 
 
For products that are withheld you can choose to: 
 pay for the item to be treated (for example fumigation, gamma 

irradiation) 
 store the item at the airport for collection upon departure from 

Australia 
 export the item, or 
 have the item destroyed. 
 
DAFF makes every effort to minimise the risk of damage caused as a 
result of treatment, but does not accept liability for any damage that may 
occur. 
 

6 Reporting biosecurity risks and breaches 
Report suspected breaches of Australian biosecurity, export or food 
inspection laws to the DAFF Redline 1800 803 006. It is a free telephone 
service that you can use to confidentially report someone you suspect of 
breaking Australian laws. You can also write confidentially to DAFF’s 
Redline, Investigations and Enforcement  Program, GPO Box 858 
Canberra ACT 2601 or send an e-mail to compliance@daff.gov.au. 
You can also report suspected unwanted pests to 1800 020 504. 
 
 Commonwealth of Australia, 2013 
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Tekst 4 

 
Felix the train station cat 
 

 
1 A railway station cat is doing a fun run to help raise money for a children’s 

charity. Felix, Huddersfield train station’s cat, started her 5k run on Friday 
morning although station staff say she has been taking breaks by ‘lying 
down in the corridor’. The distance Felix covers is being monitored by a 
satellite tracker in her collar. The furry fun runner has already raised more 
than £2,500 for charity. More than 75,000 people follow Felix’s adventures 
on her Facebook page. But it looks like it could be slow going. Felix keeps 
‘paws-ing’ for long breaks. Andrew McClements, from TransPennine 
Express, said: “The challenge has got under way and she’s doing well, but 
I’d be surprised if she covers 5 kilometres by Christmas.” 
 

2 Plenty of people have been inspired by her ‘tail’ and have got in touch on 
social media. Felix fan Shirley wrote: “Good luck... I don’t care if you’re 
not able to manage it, just look at how much you have raised simply by 
being so ‘pawsome’, that’s a big enough achievement for one fabulous 
kitty.” Emilie sent well wishes from her and her cat Jack Sparrow in Rio de 
Janeiro. And Barbara Blackie posted: “Best of luck for your ‘Pawlympic’ 
challenge Fifi – we’re all rooting for you.” 
 
 bbc.co.uk/newsround, 2016 
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Tekst 5 

 

Trail of Tears 
 

 
 

1 The route from Bridgeport to Waterloo looks much different today than it 
did in the 1830s. “It just touches a lot of people’s hearts to think of all the 
heartache that went on,” president of the local chapter of Forgiven Riders 
Bruce Bice said. While the commemorative Trail of Tears Motorcycle ride 
brings thousands of bikers together, it’s not exactly a cause for 
celebration. “When you think about the miles they walked, and the people 
dying along the way, it’s more something to cry about,” Iroquois Indian 
Gerald Webb said. 
 

2 In 1830 more than 17,000 Indians were removed from the East of the US 
to Oklahoma. They had to walk along a route that is now called The Trail 
of Tears. This piece of history still casts a black cloud over a sunny 
memorial ride that covers some of the same miles. “We must not forget 
what happened to these people, so the    11    is important. The United 
States is built on history and you should never forget your history, be it 
good or bad,” Webb said. Not everyone has Native American blood 
flowing through their veins, but it doesn’t mean they don’t share the pain 
of the past. “For the most part the American people have forgotten and 
they just don’t care, I think that’s the major problem,” Rider Rob Cooper 
said. “Because those who don’t honor their history are doomed to repeat 
it, and this is a dark chapter we never want to repeat.” 
 
 whnt.com, 2015 
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Tekst 6 

 

Melanie Perkins 
 

 
 
Melanie Perkins was a 19-year-old university student when she started 
her first company  
 

1 Melanie Perkins, from Perth, Australia, wasn’t even studying graphic 
design at university but she fell in love with it during a first-year subject in 
digital media in 2005. She learned quickly, and worked so hard in class 
assessments, that she was invited to teach graphic design workshops to 
students in other faculties. The software she was teaching was so 
complicated Melanie Perkins found most people struggled to pick it up. 
But instead of getting frustrated, she got a business idea. ‘It was really 
complex and difficult, and it would take the entire semester to just learn 
where the buttons were on the software,’ Melanie told Daily Mail Australia. 
‘At the same time Facebook was taking off, and it was so easy to use and 
everyone was on it. And I just had this belief that in the future it wasn’t 
going to be as complex to do design work.’ 
 

2 In 2007, Melanie Perkins came up with the idea to create easy-to-use 
graphic design software which allows schools and students to make their 
own yearbooks. She had no business or marketing experience but 
Melanie says her inexperience gave her confidence that it wouldn’t be too 
difficult to start a business from scratch. ‘My boyfriend became my co-
founder and we started in my mum’s living room,’ she said. ‘Our naivety in 
some ways helped us… If I knew at the time all the things I didn’t know it 
would have been intimidating.’ 
 

3 They started with a bank loan which they used to advertise online and 
send sample yearbooks to schools. Their first sale was to a French school 
in Sydney the following year. ‘When we got our first $100 cheque, it was 
the most exciting moment ever, knowing people were prepared to pay for 
what we had built,’ Melanie Perkins said. ‘We never took on any external 
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financing after that but we kept putting every cent back into the business.’ 
They sold to 15 schools in their first year, 30 in their second and 80 in 
their third. 
 

4 One year, Melanie Perkins went to the Innovator of the Year awards in 
Perth to present her company Fusion Yearbooks. There she had a short 
but fateful conversation with MaiTai founder and famous San Francisco 
investor Bill Tai. ‘He was the first investor I’d met who had insights into 
the whole world of technology and venture capital. He said if I ever came 
to San Francisco he would meet with me,’ she said. Meanwhile, she had 
been having ideas about expanding the Fusion model beyond school 
yearbooks. The following year she travelled to the U.S. to meet with 
Mr Tai and Google Maps co-founder Lars Rasmussen. She pitched them 
the idea for her second company Canva, a free online tool that allows 
people to design everything from web graphics to posters. A two-week trip 
turned into a three-month trip as Melanie met with as many investors and 
software engineers as she could.  
 

5 Canva closed its first funding round of $3 million in early 2013, and after 
more than a year of development launched in August of the same year. By 
October 30 2014 Canva had reached one million users, and now the 
company has reached four million users and raised $12.6 million in 
investment. The company employs 70 people in Sydney and the 
Philippines, and their jobs come with a range of perks including an in-
house chef, and an office bar. ‘We have a masseuse come in now and 
again and we have yoga. The chef comes in every day and cooks lunch 
and breakfast. It’s just a fun place – it’s a very casual place people enjoy 
hanging out in.’ 
 

6 Melanie Perkins said other starting entrepreneurs should identify a 
problem they can solve with a product or service. ‘Find a problem you 
believe passionately about, something you really want to solve,’ she said. 
‘Once you’ve done that just literally get started. You don’t need to know all 
the things you need to know in advance of starting.’ 
 
 dailymail.co.uk, 2015 
 
 
 

Pagina: 99Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0071-a-19-1-b 10 / 20 lees verder ►►►

Tekst 7 

 

Pedals Under Desks 
 

 
 
At Martin Middle School in Wake County, North Carolina, an 8th grade 
math teacher, Bethany Lambeth, has come up with a unique, new idea to 
solve three problems at once. Her idea decreases fidgeting amongst her 
students, increases their actual learning performance and improves their 
overall physical fitness. We all know how important the issue of obesity is 
in America. She has placed bike pedals under each student’s desk in her 
classroom. According to news station WRAL, she claims the outcome has 
been astonishing. 
 
“Before, they were drumming on their desks, they were touching other 
people. They don’t do that anymore,” Lambeth told WRAL. “The kids are 
not picking on each other, they do not feel the need to walk around or to 
go exploring. They are able to get their activity out and get their work 
done.” 
 
Fortunately for Mrs. Lambeth, a private donation to the school was used 
to fund the pedals in her classroom. They are made by a company called 
DeskCycle, and cost about $160 each. NOT CHEAP! However, with 
students focusing better in class, the investment seems to be worth every 
penny. 
 
 boredteachers.com, 2016 
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Tekst 8 

 

Saltwater crocodile 
 

 
 

1 A former Crocodylus Park employee has escaped the jaws of a criminal 
conviction after he kept a saltwater croc as a pet to save it from death.  
Matthew Danvers, 27, yesterday admitted he had possessed a protected 
animal without a permit. The Darwin Magistrates Court heard the saltie – 
about 70cms long – was found at a Berry Springs property in January. 
Prosecutor Martin Fisher told the court the croc had been tagged “in very 
poor condition” when Danvers took it three years earlier. The court heard 
the reptile was found in good condition and had since been relocated to 
the Territory Wildlife Park. The judge said “so in a sense he sort of 
thought he was saving it?”, to which the defence lawyer said “yes”. She 
said Danvers did not benefit financially. She said her client was in his final 
year of an environmental management degree and wanted a future in the 
sector. 
 

2 The judge said it was clear Danvers had a “passion for wildlife” but had 
made an “error of judgment” when he chose to keep the croc without a 
permit. Danvers did not receive a conviction and was put on a good 
behaviour bond for six months. Crocodylus Park owner Grahame Webb 
said although Danvers had good intentions, it was the principle of the 
matter. “Croc management is only going to work if people follow the 
rules,” he said. “People get tempted to break them but they risk the whole 
program by doing so.” 
 
 ntnews.com.au, 2015 
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Tekst 9 

 
Was Betty the crow a genius – or a robot? 
 

 
 

1 Fourteen years ago, a bird named Betty stunned scientists with her 
humanlike ability to invent and use tools. Captured from the wild and 
shown a tiny basket of meat trapped in a plastic tube, the New Caledonian 
crow bent a straight piece of wire into a hook and retrieved the food. 
Researchers hailed the observation as evidence that these crows could 
invent new tools spontaneously – a sign of complex, abstract thought that 
became regarded as one of the best demonstrations of this ability in an 
animal other than a human. But a new study casts doubt on at least some 
of Betty’s supposed intuition. 

2  Scientists have long agreed that New Caledonian crows (Corvus 
moneduloides), which are found only on the South Pacific island of the 
same name, are accomplished toolmakers. At the time of Betty’s feat, 
researchers knew that in the wild these crows could shape either stiff or 
flexible twigs into tools with a tiny, barb-like hook at one end, which they 
used to lever maggots from rotting logs. They also make rake-like tools 
from the leaves of the screw pine (Pandanus) tree. 

3     23    Betty appeared to take things to the next level. Not only did she 
fashion a hook from a material she’d never previously encountered – a 
behavior not observed in the wild – she seemed to know she needed this 
specific shape to solve her particular puzzle. 

4  To figure out how much of an advance Betty had really made, 
Christian Rutz, a behavioral ecologist at the University of St. Andrews in 
the United Kingdom, and colleagues spent 4 years studying 18 wild-
caught crows they kept temporarily in aviaries on New Caledonia. Under 
controlled conditions, the scientists videoed the animals as they made 
85 of their twig tools. Most of the crows followed the same method. Using 
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their beaks, they broke off small branches from a shrub, one end of which 
they then fashioned into tiny hooks by snipping and biting the joint where 
the twig had attached to the shrub. And then, unexpectedly, 10 of the 
birds did one more thing: They bent the shaft of their tool into a curve by 
sticking it in a hole or trapping it with a foot, while pulling the other end 
into an arc, the researchers report today in Royal Society Open Science. 

5  “It was exactly what Betty had done, and a complete surprise,” says 
Rutz, who had been a postdoc in the University of Oxford in the United 
Kingdom lab that studied Betty, although he was not involved in research 
on the bird. “We now think that they bend their tools to get them ready to 
use; bending is thus part of their natural repertoire.” A follow-up 
experiment tested eight crows to see whether they preferred to use a 
straight or slightly curved tool to search holes for food. All the birds chose 
the curved tools, and used the arced end as the probe. The scientists are 
now investigating why the birds prefer this shape. 

6  So what does all of this mean for Betty? Now that scientists know wild 
crows bend twigs, it may be that Betty didn’t use insight after all, says 
Corina Logan, a behavioral ecologist at the University of Cambridge in the 
United Kingdom who was not involved with the study. (The original study 
didn’t claim that she did, although others asserted this.) In fact, “she might 
have been a little robot,” Rutz says, “just following a natural, behavioral 
routine.” However, there still remains the significant finding that Betty 
solved a novel problem using an innovative solution with a novel material. 

7  In the end, Betty may be even more like us than scientists originally 
thought, says Alex Kacelnik, a behavioral ecologist at Oxford and a co-
author of the original study. She was simply doing what comes naturally to 
New Caledonian crows, he says: using her “genetic ability, experience, 
and creative thinking” to solve a problem. Just as humans do. 
 
 sciencemag.org, 2016 
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Tekst 10 

 
Tommy Thompson 
Fugitive treasure hunter who found fabled ‘Ship of Gold’ captured in 
Florida hotel 
 

 
 

1 A fugitive treasure hunter is involved in a legal fight over what has been 
described as the greatest lost treasure in American history. He has been 
arrested in Florida after more than two years on the run, authorities said. 
The US Marshals Service found Tommy Thompson in a hotel in Palm 
Beach County and arrested him on Tuesday, said Brian Babtist, a senior 
inspector in the agency’s office in Columbus, Ohio, where a federal civil 
arrest warrant was issued for him for failing to show up to a key court 
hearing. 
 

2 Mr Thompson made history in 1988 when he found the sunken SS Central 
America, also known as the Ship of Gold. In one of the worst shipping 
disasters in American history, the SS Central America sank in a monster 
hurricane about 200 miles off the South Carolina coast in September 
1857; 425 people drowned and thousands of pounds of California gold 
were lost, contributing to an economic panic. Mr Thompson and his crew 
brought up thousands of gold bars and coins from the shipwreck. Much of 
that was sold to a gold marketing group later in 2000 for about $50 million. 
The 161 investors who paid Mr Thompson $12.7 million to find the ship 
never saw returns from the sale. Two of them sued him. 
 

3 The legal battle is ongoing, and those close to Mr Thompson say it was 
his downfall. Gil Kirk, former director of one of Thompson’s companies, 
told The Associated Press last year that Thompson never cheated 
anyone. Mr Kirk said proceeds from the sale of the gold all went to legal 
fees and bank loans. “He was a genius, and they’ve stolen his life,” 
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Mr Kirk said of those who sued. Mr Thompson went into seclusion in 
2006, moving into a mansion called Gracewood in Vero Beach, Florida. 
Six years later, after the arrest warrant was issued, Thompson vanished. 
When the property’s caretakers searched it soon afterward, they found 
prepaid disposable cellphones and bank wraps for $10,000 scattered 
about, along with a bank statement in the name of Harvey Thompson 
showing a $1 million balance. Harvey, according to friends, was 
Mr Thompson’s nickname in college. Also found was a book called “How 
to Live Your Life Invisible.” One marked page was titled: “Live your life on 
a cash-only basis.” 
 

4 Columbus attorney Rick Robol, who at one time defended Mr Thompson’s 
company, has said there’s no proof Thompson stole anything. He said 
he’s been concerned about Thompson’s well-being, which is why he 
called the arrest “the best thing that can happen for everybody.” No 
criminal charges have been filed against Mr Thompson, but Mr Babtist 
said the treasure hunter will likely be ordered to be held in custody until 
he appears before an Ohio judge to give an accounting for the gold’s sale 
and his actions. “I don’t imagine he will get out on bail because he’s 
already been a fugitive and knowingly evaded law enforcement,” 
Mr Babtist said. “I don’t know what kind of means he has as far as money 
goes, but I’m sure they don’t want to take any chances with him leaving 
the country or absconding again.” 
 
 telegraph.co.uk, 2015 
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Tekst 11 

 
Dartmoor ponies painted reflective blue to cut road accidents 
 

 
 

1 DARTMOOR ponies are to be painted blue to stop them being hit by cars. 
Reflective blue stripes are being painted on the animals to cut the number 
of accidents. A number of privately-owned ponies on the moor have been 
painted and reflective beads are to be added at a later stage. The trial is 
being funded by the Dartmoor Livestock Protection Society (DLPS) and 
will be expanded if successful. The charity helps ponies, sheep and cattle. 
 

2 It said today over 60 animals have been killed in road accidents on 
Dartmoor so far this year, adding to the 60 deaths reported last year. 
   33-1   , many more have sustained injuries on the road and have 
disappeared onto the moors to die,    33-2    these may not have been 
reported. “I would like to stress that the injuries they suffer are horrific,” 
said Karla McKechnie, livestock protection officer for DLPS. “Until you’ve 
witnessed a road traffic accident on livestock, you can’t imagine how 
horrendous it is. I’ve found many ponies and sheep with broken limbs on 
the road.” 
 

3 The charity was inspired by a project to paint the antlers of deer in 
Finland. Herders have been spraying their reindeer with reflective paint 
since early 2014, according to a report by Finnish national broadcaster 
YLE. The special spray was tested on reindeer fur and antlers to see how 
it held up in different weather conditions, with the aim being to prevent 
accidents on the road, particularly in dark conditions. The spray was 
tested on fur but it was found to be most effective when applied to their 
antlers because “they are seen from every side”, says Anne Ollila, 
chairwoman of the Reindeer Herders Association. 4000 reindeer die in 
traffic accidents every year in Finland and most incidents occur in the dark 
months of November and December. 
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4 The DLPS asked a local manufacturer to come up with a similar plan as a 
long-term solution to “horrific” injuries sustained by the animals at night 
time. Karla says the only problem is that ponies shed their coats twice a 
year and they are waiting to see if the paint stays on for “three months or 
more”. The ponies have had them on for two weeks so far. 
 
 plymouthherald.co.uk, 2015 
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Tekst 12 

 

Who has time for the Queen? 
 

 
 

1 The Queen is looking for someone with time on their hands to care for 
more than 1000 royal clocks and watches. Her Majesty is seeking a 
timepiece expert, officially known as a horologist, to keep things ticking at 
Buckingham Palace and other residences. The post – advertised on the 
Royal Household website – involves winding clocks every week, repairing 
them at once if they break and changing them by an hour twice a year. 
 

2 There are 500 clocks at Buckingham Palace, 379 at Windsor Castle and 
80 at the Palace of Holyroodhouse in Edinburgh, and looking after them is 
no mean feat. At the end of this month, the Queen’s employees will work 
around the clock to reset hundreds of clocks across the royal estate. Her 
Majesty has so many ancient timepieces it will take the horologists two 
days to reset them when the clocks go back an hour. Robert Ball, the 
collection’s senior horological conservator therefore said: ‘Clock change 
weekends are the    38    time for us. The collection contains timepieces 
with complex mechanisms. Great care has to be taken. Horologists must 
have a head for heights to be able to work up towers and know how to fix 
barometers, thermometers and even sundials.’ 
 
Applicants should fill out an application form at the Palace website. 
 
 mirror.co.uk and thesun.co.uk, 2013 
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Tekst 13 

 
Lucky traveller 
 

1 Beth was due to fly from Rochester, New York to Ronald Reagan 
International Airport in Washington, D.C., at around 5pm when the flight 
was cancelled. She said: “When my flight was cancelled about eight hours 
earlier, a confused agent gave me and half the passengers a seat for a 
plane at 1am in the morning before another agent realized everyone could 
go on an earlier flight. They made an announcement on the speaker but 
I’d already left to go back to my parent’s house nearby to wait for the next 
few hours. I was never contacted about the flight change.” 
 

2 She didn’t realise she’d be getting the private jet experience until she 
arrived back at the airport for the 1am flight. There were just three other 
people on board – two in the cockpit and one member of cabin crew. The 
crew weren’t too happy about the situation according to Beth: “It seems 
the airline forced them to take me because of a mistake made by their 
travel agent. They didn’t seem thrilled about it. Both captains and the 
flight attendant said they’ve never seen this happen before.” 
 

3 According to Beth the flight attendant still did the safety demonstration, 
albeit at “double the speed of the sound recording giving instructions,” and 
did offer refreshments. 
 
 independent.co.uk, 2018 
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Tekst 14 

 

600 students expelled for cheating 
 

 
 
Authorities in India’s Bihar state have expelled around 600 high school 
students for cheating in their 10th grade examinations. The pupils used a 
novel but somewhat dangerous way to get help with their exam papers – 
their parents scaled the walls of the school building and provided the 
answers to questions through the windows. Pictures show dozens of 
parents clinging on to whatever they can on the walls to feed information 
to their children. Teachers found many cheat sheets inside the classroom. 
Some had been folded up into paper airplanes and thrown through the 
window. 
 
Bihar’s education minister P.K. Shahi told reporters that schools faced a 
difficult job to ensure exams took place under the strictest of conditions. 
He said: “It’s virtually impossible to conduct fair examinations without the 
cooperation of parents.” He added that it was not possible to monitor all 
parents who accompany their children to schools and other test centres. 
The situation regarding parents helping their children cheat has become 
so prevalent that police officers are posted at each school. However, an 
official said, “we can’t use force to drive away the parents”. 
 
 dailystar.com.lb, 2015 
 

einde  
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 3 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 4 A B C 

 
 5 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 8 A B C D 

 
 9  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof ofA B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C 

 
 

Tekst 6 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C 

 
 

Tekst 7 

 
 18 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
 
 

Tekst 8 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Tekst 9 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 25 A B C 

 
 26 A B C D 

 
 27 A B C D 

 
 

Tekst 10 

 
 28 A B C D 

 
 29 A B C D 

 
 30 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 31 A B C D 

 
 

Tekst 11 

 
 32  ..................................................................................................................  

 
 33 A B C D 
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 34 A B C D 
 

 35 A B C D 
 

 36 A B C D 
 
 

Tekst 12 

 
 37 A B C D 

 
 38 A B C D 

 
 39 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 40  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 14 

 
 41 A B C D 

 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 

 KB-0071-a-19-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Pagina: 116Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 B 
 
 

Tekst 2 
 

 2 C 
 

 3 D 
 
 

Tekst 3 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 onjuist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 6 C 
 

 7 A 
 
 

Tekst 4 
 

 8 D 
 

 9 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
dat Felix steeds pauzeert / gaat liggen (in de gang) / heel weinig loopt / dat 
het niet opschiet / dat ze het niet gaat halen 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5 
 

 10 B 
 

 11 C 
 
 

Tekst 6 
 

 12 C 
 

 13 B 
 

 14 C 
 

 15 B 
 

 16 B 
 

 17 A 
 
 

Tekst 7 
 

 18 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 8 
 

 19 A 
 

 20 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 9 
 

 21 C 
 

 22 C 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 25 A 
 

 26 B 
 

 27 C 
 
 

Tekst 10 
 

 28 A 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 31 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 11 
 

 32 maximumscore 1 
The trial 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 

 33 C 
 

 34 B 
 

 35 D 
 

 36 B 
 
 

Tekst 12 
 

 37 B 
 

 38 A 
 

 39 B 
 
 

Tekst 13 
 

 40 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
dat (door een fout van het ticketbureau) er maar één passagier aan boord 
was van het vliegtuig / dat er zo weinig mensen aan boord waren  
of 
dat (de bemanning werd gedwongen te vliegen ondanks dat) er maar één 
passagier aan boord was van het vliegtuig 
 
 

Tekst 14 
 

 41 D 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 31 mei. Meteen 
aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 

Ook na 31 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 

tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 huffingtonpost.com.au, 2015 
tekst 2 independent.ie, 2016 
tekst 3 Commonwealth of Australia, 2013 
tekst 4 bbc.co.uk/newsround, 2016 
tekst 5 whnt.com, 2015 
tekst 6 dailymail.co.uk, 2015 
tekst 7 boredteachers.com, 2016 
tekst 8 ntnews.com.au, 2015 
tekst 9 sciencemag.org, 2016 
tekst 10 telegraph.co.uk, 2015 
tekst 11 plymouthherald.co.uk, 2015 
tekst 12 mirror.co.uk and thesun.co.uk, 2013 
tekst 13 independent.co.uk, 2018 
tekst 14 dailystar.com.lb, 2015 
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KB-0071-a-18-1-o 

Examen VMBO-KB 

2018 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 
 

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. 

tijdvak 1
woensdag 16 mei
13.30 - 15.30 uur
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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 Waarvan is sprake in dit krantenartikel? 

A een ernstige constructiefout 
B een geval van crimineel gedrag  
C een nieuwe toeristische attractie 
D een scène uit een Harry Potter-film 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 What was the purpose of the ‘crow show’? 

A to demonstrate that birds can communicate 
B to make the birds leave the area 
C to promote attention for bird protection 
D to record bird sounds for a music album 
 
 

Tekst 3 

 
1p 3 What is said about identical twins in paragraph 1? 

A Some people are afraid of their abilities. 
B They are generally social-minded. 
C They experience inexplicable things. 
 

1p 4 What is said about Margaret in paragraph 2? 
A She knows her sister better than she knows her husband. 
B She regretted being absent when her sister needed her. 
C She sensed that something was wrong with her sister. 
D She was reunited with her sister after a long time. 
 

1p 5 What does Margaret make clear in paragraph 3? 
She wants to make clear that 
A twins are often distrusted by other people. 
B twins automatically think alike about most things. 
C twins dislike being the centre of everyone’s attention. 
D twins have a special connection only occasionally. 
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Tekst 4 

 
1p 6 Which statement about the book ‘The Rabbit Who Wants to Fall Asleep’ is 

true according to paragraph 1? 
A Children will fall asleep by doing the exercises used in it. 
B Many parents buy it as a present for their children. 
C Reading it to children helps them doze off more quickly. 
D The method described in it has no effect on older children. 
 

2p 7 Geef van elke techniek om een kind in slaap te laten vallen aan of deze 
wel of niet wordt genoemd in alinea 2 en/of 3. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Steeds zachter gaan voorlezen. 
2 Voorlezende ouders doen alsof zij zelf slaperig zijn. 
3 Specifiek taalgebruik en beelden gebruiken. 
4 Het verhaal op een speciale manier voorlezen. 
 
 

Tekst 5 

 
1p 8 How are Google Doodles introduced in paragraph 1? 

A by mentioning some examples 
B by presenting their history 
C by stressing how important they are 
 

1p 9 Which point is made about Ryan Germick in paragraph 2? 
A He developed his computer skills in India. 
B He discovered the potential of online sharing early on. 
C He travelled the world to develop exceptional ideas. 
D He wanted to be a professional photographer. 
 

1p 10 Why did Ryan change his business card according to paragraph 3? 
He didn’t 
A like the job title that Google gave him. 
B think this description would promote his career. 
C want people to think he was bad at his job. 
 

2p 11 Geef bij elke bewering aan of deze wel of niet wordt genoemd in alinea 
4 en/of 5. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 De eerste Doodle is door een speciale afdeling gemaakt. 
2 De Doodles worden gemaakt naar aanleiding van actueel nieuws. 
3 De naam van het bedrijf moet in alle plaatjes terugkomen. 
4 Mensen van over de hele wereld leveren een bijdrage. 
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1p 12 Kies bij    12    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A credibility 
B productivity 
C publicity 
D variety 
 
 

Tekst 6 

 
1p 13 What becomes clear from paragraph 1? 

A A parachute would be available to save Felix. 
B Felix’ team was sure nothing could go wrong. 
C Someone would be joining Felix on his jump. 
D What Felix was about to do was very dangerous. 
 

1p 14 Kies bij    14    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A obstacles 
B pressures 
C speeds 
D time zones 
 

2p 15 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet wordt genoemd in alinea 
2 en/of 3. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Felix’ moeder was emotioneel na de landing. 
2 Felix wist dat de sprong gezondheidsproblemen zou veroorzaken. 
3 Vlak voor Felix moest springen, durfde hij eigenlijk niet meer. 
4 Het uitzicht van zo’n grote hoogte was heel mooi. 
 

1p 16 Uit welke zin in alinea 4 blijkt dat Felix op grote hoogte stond? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van de zin 
waaruit dit blijkt. 
 

1p 17 According to paragraph 5, why is Felix Baumgartner’s skydive special, 
besides the record? 
A because it was a positive stunt in space after a previous tragedy 
B because several scientists contributed to this project 
C because the free-fall was broadcast live throughout the world 
D because the techniques can be used for future space travel 
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1p 18 What becomes clear about Felix from paragraph 6? 
A He has dedicated his life to breaking records. 
B He invented the title Fearless Felix. 
C He is regarded as foolish for putting his life at risk. 
D He is well known for his extraordinary projects. 
 

1p 19 ‘“on top of the world”.’ (alinea 7) 
Er zijn twee zinsdelen in alinea 1 tot en met 3 die hetzelfde beschrijven in 
andere woorden. 
 Citeer (= schrijf over uit de tekst) één van deze twee zinsdelen. 
 
 

Tekst 7 

 
1p 20 Wat gebeurde er met Laia Martin?  

A Ze werd aangeklaagd vanwege geluidsoverlast.  
B Ze werd gek gemaakt door haar buurvrouw. 
C Ze werd veroordeeld tot het betalen van een boete. 
D Ze werd verplicht haar piano weg te doen. 
 
 

Tekst 8 

 
1p 21 Wat vindt de schrijver van dit artikel van de hygiënewaarschuwing die 

gegeven wordt? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 22 What becomes clear from paragraph 1 and 2? 

The boot camps for young people are 
A designed to be a safe meeting place. 
B meant to help them find jobs. 
C perfect for impressing future employers. 
D suitable for learning how to cooperate. 
 

1p 23 Which of the following points about boot camps is described in 
paragraph 2? 
A how they are organised 
B how to get admitted to them 
C why they can be fun 
D why they take so much time 
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2p 24 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met wat 
Matt Hancock zegt in alinea 3. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Sommige mensen vinden het normaal om van een uitkering te leven. 
2 Jongeren moeten langer gaan doorleren dan ze nu doen. 
3 Het wordt voor jongeren bijna onmogelijk om nog een uitkering te 

krijgen. 
4 Mensen moeten worden uitgedaagd om aan het werk te gaan. 
 

1p 25 What does the author want to make clear in paragraph 4? 
In the past, 
A boot camps proved to be a successful option. 
B there were similar plans to reduce youth unemployment. 
C young people were punished for non-cooperation. 
 
 

Tekst 10 

 
1p 26 Welke van deze vijf zeepsoorten verjongt de huid volgens de tekst? 

A Malki Dead Sea Natural Sulphur Soap  
B Quinessence Green Tea Aromatherapy Soap  
C Boots Oil Of Evening Primrose Moisturising Soap  
D Bronnley Herbarium Bath Soaps  
E Thursday Plantation Tea Tree Skincare Soap 
 
 

Tekst 11 

 
1p 27 What is said about Robert in paragraph 1? 

A He has been a terrible husband. 
B He has been planning to take up a new sport. 
C He is always trying to push his limits. 
D He is as interested in sports as his wife Sam is. 
 

1p 28 Kies bij    28    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A disputed 
B encouraged 
C followed 
D prevented 
 

1p 29 What becomes clear about Sam from paragraph 3? 
A She had clearly underestimated the risks. 
B She used social media to keep in touch with Robert. 
C She was constantly worried to bits. 
D She worked hard to pay for Robert’s journey. 
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1p 30 What is the function of paragraph 4? 
A to clarify why Robert is interested in doing things no one has ever 

done before 
B to explain why Robert cannot do without Sam’s support during a race 
C to give examples of how hard Robert has to train to be able to survive 

certain challenges 
D to make clear that Robert has started on an extreme new adventure 
 

1p 31 What is the point made by Sam in paragraph 5? 
A She accepts the fact that Robert is unemployed. 
B She is convinced Robert’s actions are completely justifiable. 
C She is glad that Robert is supported by so many people. 
 

1p 32 ‘It’s my small part in the big picture.’ 
Which part is Sam talking about according to paragraph 6? 
The fact that she accepts that her husband’s hobby 
A caused the loss of many friends. 
B has a huge impact on their relationship. 
C has cost a lot of money over the years. 
D is a constant threat to his health. 
 
 

Tekst 12 

 
1p 33 Which statement is not true according to paragraph 1? 

A Mr Pratt believed in treating his clients well. 
B Mr Pratt had already quit his job when he received the money. 
C Mrs Watson had been Mr Pratt’s client for a long time. 
D Mrs Watson left Mr Pratt money to show her appreciation. 
 

1p 34 What becomes clear from paragraph 2? 
A Mr Pratt has mixed feelings about getting money from Mrs Watson. 
B Mr Pratt hopes he will get more customers like Mrs Watson. 
C Mrs Watson had hinted at her plan to Mr Pratt during a ride. 
D Mrs Watson was always making up stories that Mr Pratt didn’t fall for. 
 

2p 35 Geef van elke bewering over Don Pratt aan of deze wel of niet wordt 
genoemd in alinea 3 en/of 4. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Hij bleef contact houden met mevrouw Watson tot aan haar dood. 
2 Hij vond dat hij zijn carrière te danken had aan mevrouw Watson. 
3 Hij was opgelucht dat hij kon stoppen met werken als taxichauffeur. 
4 Hij is bij de begrafenis van mevrouw Watson geweest. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 36 What becomes clear about Mrs Watson in paragraph 4? 
A People had little idea of her private life. 
B She did many good deeds during her life. 
C She was richer than people thought. 
D The staff thought she was mentally ill. 
 
 

Tekst 13 

 
2p 37 Papegaai Buddy doet twee dingen die overlast veroorzaken voor de 

buren. 
 Schrijf ze allebei op. 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 38 Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van de zin 
waaruit blijkt of er al een officieel besluit over de afhandeling van de 
klacht genomen is.  
 
 

Tekst 14 

 
1p 39 What is the main purpose of this letter? 

A to apologise to customers on behalf of the airline 
B to enable customers to apply for a refund 
C to offer to customers alternative transportation 
D to provide customers with flight status updates 
 
 

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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Tekst 1 

 
£50,000 repair bill for Hogwarts Express 
 

 
 
Carnforth  Harry Potter’s train, the Hogwarts Express (pictured) – which 
is famous for departing from the imaginary platform 9¾ at King’s Cross 
Station, London, in the fantasy series – was attacked by vandals and had 
scores of windows smashed. 
In all, 337 windows on various trains were smashed at the West Coast 
Railway Company Depot in Carnforth, Lancashire. 
The damage will cost at least £50,000 to repair, according to West Coast 
Railway Company Depot in Carnforth, Lancashire. 
It is not known when the tourist train will return to the tracks.  
 
 Coast Railways 
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Tekst 2 

 

Call of the wild 
 

 
 
Guatam Sapkota managed to attract hundreds of crows at a recent ‘crow 
show’ in Kathmandu, Nepal, with his unique chirping noises. “I told them 
to come, sit, be quiet and fly away,” said Sapkota, who does the shows to 
raise awareness about the conservation of birds. He says he can imitate 
the sounds of 251 kinds of birds and plans to broaden his conservation 
message with an album that remixes Nepali songs with the sound of a 
crane (the feathered kind, rather than the mechanical variety). 
 
 Holland Herald, 2014 
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Tekst 3 

 

In touch with twins 
 

 
 

1 There’s something so fascinating about twins – something that we can’t 
quite understand but are nonetheless drawn to. Psychology in particular is 
still fascinated with the study of identical twins. However, the rest of us 
are more interested in the supernatural quality that some twins seem to 
have; the ability to finish each other’s sentences, or to know instinctively 
when something is ‘not right’ with the other. 
 

2 Margaret Rafferty is an identical twin, and she knows all too well what this 
special twin sixth sense is all about. “When I was backpacking overseas 
(this was the early 90’s, before email and Facebook, when the only way to 
make immediate contact was by phone), no one could get in touch with us 
in a hurry as they never knew exactly where we were,” says Margaret. 
“One morning, when we were in Scotland on the Isle of Skye, I woke up 
with the overwhelming urge to call my sister, Anne. I told my husband 
I had to call her immediately so we drove to the nearest town, found a 
phone box and I rang her. It turned out she was about to go into hospital 
that very day for surgery.” 
 

3 “But then again, mostly it’s not like that,” says Margaret. “I remember 
introducing my twin to someone and this guy saying, ‘So, do you know 
what Anne’s thinking?’ and I don’t know why but I replied with, ‘Yeah. 
Right now she’s thinking, ‘God, they always ask us that!’” 
 
 www.kidspot.com.au 
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Tekst 4 

 
The Rabbit Who Wants to Fall Asleep 
 

1 Every parent of a young child will be familiar with the daily struggle of 
trying to coax an energetic child into going to sleep. A psychologist has 
claimed that he may finally 
have the answer to the age-old 
problem and has developed a 
new storytelling book 
scientifically designed to send 
children to sleep within 
minutes. Since going on sale, 
‘The Rabbit Who Wants to Fall 
Asleep’ has rocketed to the 
top of Amazon’s best sellers 
list. 
 

2 The paperback was written by 
Swedish psychologist Carl-
Johan Forssen Ehrlin and tells 
the tale of Roger the Rabbit, 
the Sleep Snail and Uncle 
Yawn on their quest to help 
the rabbit go to sleep. Parents are advised to read slowly and 
methodically and to yawn throughout the narrative. It is believed that 
these psychological reinforcement techniques transfer to the child who 
then mimics their parents’ sleepy behaviour. 
 

3 Mr Forssen Ehrlin claims to use language patterns and complementary 
images to lull even the most energetic child to sleep over the course of its 
26 pages. He claims: “This is an innovative and groundbreaking type of 
bedtime story that uses sophisticated psychological techniques. These 
are formed in a way to help the child relax, fall asleep faster and sleep 
calmer every night. The tale gives suggestions to the child’s unconscious 
mind to sleep.” 
 

4 It is believed that this is the first time that an independent author has 
topped Amazon’s best sellers chart. 
 
 www.independent.co.uk, 2015 
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Tekst 5 

 

Nerdiest kid brings Google name to life 
 

 
 

 
1 HOW much do you know about Momofuku Ando’s 105th birthday? How 

about the Dragon Boat Festival, the last day of the Canadian penny or 
what would have been famous singer Freddie Mercury’s 65th birthday? 
Chances are, if you have visited Google in the past few years, you have 
seen an image, animation or film that has become known collectively as 
Google Doodles. Designed to commemorate a specific person, event or 
milestone, the Google Doodle has grown from the most basic of 
illustrations to fully immersive games and creative experiences. 

2  Ryan Germick is head of the Google Doodle team, based at the 
company’s Californian headquarters. Born and raised in rural Indiana, a 
childhood love of art and comics led the friendly Germick to study 
illustration and creative writing in New York, before he spent several 
months sign-painting and learning remedial Tamil in India at the start of 
the century. There he created his first website to share photographs he 
had taken on his Sony Digital camera with family and friends. “It was the 
first time I really realised the power of the internet – this was before Flickr 
and social media and all that,” he said. “Strangers, not just my friends and 
family, would see my site and message me, and it set off a little light bulb 
in my head. I was the nerdiest kid in school, and for me, a computer was 
just another tool to do something interesting with.” 

3  He began working for Google, the first place he applied to, in 2006. 
“When I first started, I had the very general title of web specialist, which 
wasn’t special at all. I had a business card, and I would scribble out ‘web’ 
and ‘ist’ and would give people my card reading ‘Ryan Germick, special’.” 

4  While the first Google Doodle officially appeared on the site in 1998 (a 
stick figure representing the Burning Man festival), there was no official 
Doodle team until 2009. The team now produces about 400 Doodles each 
year, about 50-100 of which will be animated, and about 12 fully 
interactive. Team members plan about 18 months ahead to work out the 
events, people and milestones with the most creative potential, and the 
only constraints to the team’s creativity are that the word Google must be 
recognisable, and the amount of space it can occupy. 
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5  The true unsung heroes of the Doodle were the hundreds of workers 
across the globe who submitted ideas and cultural guidance to make the 
image personalised and resonant, Germick said. His team makes an effort 
to incorporate as many artistic styles and creative mediums as possible; 
   12   , he says, is critical. 
 
 The Daily Telegraph, 2015 
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Tekst 6 

 
Fearless Felix 
Supersonic skydiver breaks world records 
 

 
1 Standing at the edge of space above the deserts of New Mexico, Felix 

Baumgartner paused. It was a small step away from his capsule, but a  
24-mile drop back down to Earth. “Our guardian angel will take care of 
you,” said mission control, and the man known as Fearless Felix jumped. 
Ten heart-stopping minutes later the Austrian landed back on Earth, after 
reaching speeds of up to 725mph, and breaking three world records, 
including becoming the world’s fastest supersonic skydiver by breaking 
the sound barrier. 

2  Baumgartner raised his arms in a victory salute to thank his team. “We 
love you Felix,” cheered the control room as his mother, Ava, wept. He 
was wearing a special survival suit that had kept his body intact against 
the hugely varying    14    during his drop back to Earth. Without it, the 
crushing forces would have caused his blood to boil and his lungs to 
explode. 

3  Baumgartner later told a press conference: “When I was standing 
there high above the earth, you become so humble, you don’t think about 
breaking records.” He admitted all he could think about was getting back 
alive, but added: “Sometimes you have to go up really high to see how 
small you are.” 

4  As he reached the desired height, Baumgartner went through a 
checklist of 40 items with his mentor, Joe Kittinger, the previous record 
holder. There was some concern that a heater for his visor was not 
working, causing it to fog. “This is very serious, Joe,” he told Kittinger. 
“Sometimes it’s getting foggy when I exhale ... I do not feel heat.” But they 
decided to go ahead, watched by a record 8 million people as the jump 
was streamed live on YouTube. The journey upwards, during which the 
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curvature of the Earth became visible and the skies gradually turned 
black, took two and a half hours. The return trip was rather more rapid. 

5  Three cameras attached to Baumgartner’s suit recorded his freefall of 
just over four minutes – which failed to break the existing freefall record 
for duration – and then the parachute opening. The success of the 
mission, and of the suit, raises the prospect that astronauts might be able 
to survive a high altitude disaster of the type that struck the Space Shuttle 
Columbia in 2003, by bailing out. Baumgartner’s top medical man in the 
stunt was Dr Jonathan Clark, whose wife, Laurel, died in the Columbia 
accident. Clark is now dedicated to improving astronauts’ chances of 
survival. 

6  Baumgartner has made a name for himself with acts of daring. The 
former paratrooper has parachuted off buildings and mountains and once 
into a 182 metre deep cave. He was chasing five records yesterday: the 
first human to break the sound barrier in freefall; the highest freefall 
altitude jump; the highest manned balloon flight; and longest freefall which 
he failed to beat; and his jump platform is believed to be the largest 
manned balloon in history. 

7  Baumgartner said the most exciting moment for him had been when he 
was standing outside the capsule “on top of the world”. He added: “The 
most beautiful moment was when I was standing on the landing area and 
Mike Todd [the life support engineer who dressed Baumgartner in his suit] 
showed up and he had a smile on his face like a little kid.” Earlier, Todd 
had told the press conference: “The world needs a hero right now, and 
they got one in Felix Baumgartner.” 
 
 The Guardian, 2012 
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Tekst 7 

 
Piano Woman 
 
A concert pianist in northern Spain faces jail after her rehearsals drove 
her downstairs neighbour crazy. After a three-day criminal trial in the city 
of Girona, the public prosecutor asked the judges to jail 27-year-old Laia 
Martin for 16 months for violating noise ordinances. Martin’s neighbour 
Sonia Bonsom claimed loss of sleep and panic attacks were caused 
by Martin’s eight hours of practice a day. Bonsom told the court that 
Martin’s practice schedule disrupted her sleep patterns and led her to 
develop serious anxiety issues. “This has caused me a great deal of 
stress,” she told the court. “There was even a moment when I couldn’t 
move my arm because of anxiety.” The prosecutors asked to have Martin 
banned from any profession involving a piano for four years and for her to 
pay more than €20,000 in fines and damages. They also sought jail time 
for Martin’s parents, who were named as accessories. 
 
 The Guardian, 2013 
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Tekst 8 

 
Shoppers warned 
 
Shoppers were warned this week that the average town centre cash 
machine is more germ ridden than the seat of a public lavatory. So what? 
It’s not like anyone operates the buttons with their tongue. But this 
obvious fact doesn’t seem to have stopped the hygiene police who this 
week prevented the mayor of Peterborough from renting a 3D DVD. He 
was told that other people had used the 3D spectacles and he might catch 
a disease. Yes. But only if he ate them, and that seems unlikely. 
 
 Sun, 2011 
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Tekst 9 

 

Unemployed young people 
 

1 Cabinet Office minister Matt Hancock from the Conservative party has 
denied that a government plan to send young unemployed people to boot 
camps to prepare them for work was a form of punishment. “We are 
penalising nobody because nobody who does the right thing and plays by 
the rules will lose their benefits,” he told BBC Radio 4’s Today 
programme. “In fact this is about giving more support to young people.” 

2  Mr Hancock will set out plans for young jobseekers to be placed in an 
intensive activity programme within the first three weeks of submitting a 
claim. They will get an initial three-week intensive course of practising job 
applications and interviews, which will be regularly reviewed by a 
dedicated job coach. Jobless 18- to 21-year-olds will be required to do 
work experience as well as looking for jobs or face losing their benefit . 

3  Setting out his plans, Mr Hancock suggested some young people were 
part of a “welfare culture that has become standard among some of 
Britain’s most vulnerable communities”. He said: “By ensuring that every 
young person is in work or training, by opening up three million more 
apprenticeships, expanding traineeships, and making sure that a life on 
benefits is simply not an option, we want to end ongoing welfare 
dependency for good. We don’t want people to be dependent on welfare 
from generation to generation. We are absolutely committed to ending 
long-term youth unemployment and to building a country for workers, 
where everyone can achieve their potential.” 

4  The idea of boot camps for young people without jobs is not a new 
one. The Conservative party previously suggested it in 2008, when the 
party wanted to “abolish benefit payments for any able-bodied person 
under 21 who is out of work for more than three months”. 
 
 The Guardian, 2015 
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Tekst 10 

 
FIVE OF THE BEST – NATURALLY SOOTHING SOAPS 
 
Pamper yourself at bathtime with these beauties…… 
 
 

1 Malki Dead Sea Natural Sulphur Soap, £3.10. There are no detergents 
in this natural soap which contains minerals found within the springs of 
the Dead Sea. 
 
 

2 Quinessence Green Tea Aromatherapy Soap, £2.75. Has green tea rich 
in antioxidants to help protect against free radical damage and acts as a 
deodoriser. 
 
 

3 Boots Oil Of Evening Primrose Moisturising Soap, 65p. This hydrating 
soap reduces wrinkles – and also contains some nourishing and 
rejuvenating vitamin E. 
 
 

4 Bronnley Herbarium Bath Soaps, £19.95 for box of six. Each of these 
soaps contains botanical extracts chosen for their healing properties. 
Includes rosehip, thyme and calendula. 
 
 

5 Thursday Plantation Tea Tree Skincare Soap, £4.95. Gentle on the 
skin, this soap incorporates natural antiseptic tea tree oil to cleanse and 
heal. 
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Tekst 11 

 

Love at Long Distance 
 
based on an article by Sam Scott Thomas, about her partner 
Robert Portal 
 

 
 

1 As I sit and write this in the comfort of my sofa, my partner, Robert Portal, 
is running up and down sand dunes with a heavy rucksack on his back. 
I’m in a relationship with a man who likes to challenge himself, both 
physically and mentally, and he does this by setting himself tasks such as 
rowing (yes, rowing not sailing) the Atlantic in a seven-metre boat. That 
was 2011. The two-year build up to that challenge had been busy and 
very exciting. I did as much as I could to help. Fundraising turned out to 
be my strength and between us all we managed to bring in quite a sum for 
the charity Facing the World. 

2  Some people warned me that I would get fed up with him being away 
doing so much training, but I    28     it as much as possible because in my 
eyes, the fitter he was, the quicker he would complete the challenge, and 
the more likely he would return home uninjured and safely to us. 

3  Oh yes, that horrid fear that he wouldn’t return was lurking constantly 
in the back of my mind. It wasn’t easy, it was a dangerous challenge, and 
the thought of losing him was unbearable. Once he set off, the phone 
never stopped, emails and calls needed to be answered, family reassured, 
the Facebook and Twitter pages had to be updated. The lists of things for 
me to do were endless. Still, the anxiety that high seas and deep water 
bring, never went away. I watched on my computer screen as the boat’s 
tracker slowly crossed the Atlantic. After 59 days he climbed off the boat 
and on to dry land. He had lost three stone in weight, looked haunted and 
worn out, but I was so pleased to have him back. 

4  He’s now training for the Marathon Des Sables. Five marathons in 
seven days, with a 50-mile run in the middle, but the sable (sand) in 
question is not in Wales, but the Sahara Desert. That means temperatures 
pushing 50 degrees, sore feet, storms, mountains, dunes, sand in places
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I daren’t even mention, thirst and a 10mm mattress to sleep on. 
Dehydration is the biggest danger of running in high temperatures. It can 
do terrible things to your mind as well as your body. 

5  I’ve heard Robert being called many things, but the most common are 
“mad” and “insane”. It does tend to get a little boring after a while, mostly 
because it’s not true and I know he hates it. He does these things 
because he loves a challenge and believes it would be sinful not to raise 
money in the process. The fundraising is a big part of it too. Endless 
meetings, appearances, speeches – and all these jobs have to be 
prepared for. 

6  Robert sets his sights on something and goes for it. I truly admire that 
in him and to ask him to stop doing these challenges would be wrong. It is 
part of who he is, and that’s fine by me. Still, I would be lying if I said that 
training doesn’t affect our life at home and sometimes I get fed up with it. 
The very early morning starts that wake me up and seeing friends on my 
own are only OK up to a point. For in those moments, when I find myself 
beginning to get resentful or angry, all I have to do is remind myself of the 
money he’s raising, and the children and families that will benefit. It’s my 
small part in the big picture. 
 
 Telegraph Weekend, 2014 
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Tekst 12 

 

Taxi driver was left a big tip 
 
By Luke Salkeld 
 

1 As a taxi driver with almost 30 years’ experience 
under his seatbelt, Don Pratt has plenty of tips of 
the trade. But perhaps the best advice he could 
give is that it pays to be nice to your customers. 
Mr Pratt, 65, has now retired from the taxi rank 
after a regular passenger left him more than 
250,000 pounds in her will. Mary Watson, who died in December aged 86, 
had been a customer of Mr Pratt’s for two decades when she lived in 
Newquay. And on the evidence of her final tip, he always went the extra 
mile. Mrs Watson, who is understood not to have had any close family, left 
everything she had to Mr Pratt. 

2  Yesterday the ex-cabbie, who is planning to travel around Britain in his 
retirement, said: ‘She was always a good tipper in life and she was an 
even better tipper when she went.’ The father of four added: ‘I knew Mary 
for 20 years. She was a very nice lady and was always very generous. We 
would always have a good chat while I ferried her around. One day she 
said to me, “when I pass on, I’ll look after you”. I took it with a pinch of salt 
at the time – I had no idea she was going to leave me a fortune. When I 
was told she had left everything to me, I just couldn’t believe it. We were 
sad to hear she had passed on but thankful she had left us this money. 
We are very grateful for her generosity. In nearly 30 years as a cabbie, 
this is certainly the biggest tip I’ve ever had.’ 

3  Mr Pratt, who is married to Gill, 63, took Mrs Watson to the shops 
every day until a few years ago when she moved to Northampton. He 
said: ‘She later went into a care home and we lost contact. But obviously 
she remembered me and left me one last big tip. She left me everything. 
I’m not sure what family she had or how they feel about it but the sollicitor 
was clear that she wanted me to have what she left behind. This money 
means that we can retire and go travelling. I’ve had a great time being a 
taxi driver. I’ve been all over the country driving people. I’m going to miss 
them. Mary was a very nice person, everybody liked her and at her funeral 
I heard so many people say lovely things about her.’ 

4  Mrs Watson spent the last two years of her life at the Argyle House 
care home in Northampton. A spokesman said: ‘Mary was a lovely lady 
and all the staff and guests were very fond of her. We didn’t know 
anything about her leaving money to the taxi driver but there was a whole 
side to her life we didn’t know about. It’s a very generous thing to do and 
he obviously had a great impact on her. He must have been a very good 
driver.’ 
 
 Daily Mail, 2010 
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Tekst 13 

 

Noisy buddy 
 
By Melanie Hall 
 

1 A pet owner has been threatened with an anti-
social behaviour order (ASBO) because his 
parrot will not stop singing Old MacDonald Had a 
Farm and other songs. Stephen White’s 12-year-
old African Grey, Buddy, has been annoying the 
neighbours for two years. As well as the nursery 
rhyme, it likes to squawk “Hello, who’s that 
then?” when it hears a mobile ring. Neighbours in 
King’s Lynn, Norfolk, reported Mr White and his 
pet to West Norfolk Council for noise pollution. 

2  One woman noted down every squawk the 
parrot made for two months and the council fitted noise monitoring 
equipment in her home. Mr White, 62, a handyman, has been threatened 
with legal action if he cannot silence Buddy. But he said it was impossible 
to keep Buddy quiet and he would fight any legal action. Mr White, who 
lives with his wife Glynnis, 58, said: “It’s a complete waste of taxpayers’ 
money and the council has fallen for it. What do they expect me to do – 
cut his vocal cords?” The council said it might have to prosecute Mr 
White, meaning that he could receive an ‘ASBO’. A spokesman added that 
this complaint is being investigated in the normal way and while this is 
ongoing, no formal action will be taken. 
 
 Daily Telegraph, 2013 
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Tekst 14 

 
 

Qantas 
 
 
24 July 
 
 
 
 
Dear customer, 
 
Your flight QF2312 scheduled to depart from Townsville to Cairns today 
24 July has been cancelled due to a mechanical issue with the aircraft 
originally scheduled to operate your flight. 
 
The original schedule of your flight was: 
 
Depart Townsville: 11:15 am Friday 24 July 
Arrive Cairns: 12:10 am  Friday 24 July 
 
This information is supplied in order to assist you to make a claim with 
your insurance company. It should not be considered as an admission of 
liability by Qantas Airways to you or any person acting on your behalf. 
 
We regret the disruption to your journey, our airport team is available to 
look after you so please do not hesitate to request their support should 
you require it. 
 
For latest information go to Qantas.com 
 
 

einde  
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 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 6 A B C D 

 
 7 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof ofA B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 8 A B C 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C 

 
 11 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 12 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C D 

 
 15 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 16  ..................................................................................................................  

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 19  ..................................................................................................................  

 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Tekst 7 

 
 20 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 21  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 9 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 25 A B C 

 
 

Tekst 10 

 
 26 A B C D E 

 
 

Tekst 11 

 
 27 A B C D 

 
 28 A B C D 

 
 29 A B C D 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C 

 
 32 A B C D 
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Tekst 12 

 
 33 A B C D 

 
 34 A B C D 

 
 35 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 36 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 37 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

 38  ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 14 

 
 39 A B C D 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 
 

3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 B 
 
 

Tekst 2 
 

 2 C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 C 
 

 4 C 
 

 5 D 
 
 

Tekst 4 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5 
 

 8 A 
 

 9 B 
 

 10 A 
 

 11 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 12 D 
 
 

Tekst 6 
 

 13 D 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 16 maximumscore 1 
The journey  
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 D 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 1 
(Standing) at the edge of space 
of 
(standing there) high above the earth 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer het juiste zinsdeel (deels) verder is overgenomen of 
op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 7 
 

 20 A 
 
 

Tekst 8 
 

 21 maximumscore 1 
voor een antwoord met de volgende strekking: 
(Hij vindt het) onzin/overdreven/belachelijk(.) 
 
 

Tekst 9 
 

 22 B 
 

 23 A 
 

 24 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 25 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 10 
 

 26 C 
 
 

Tekst 11 
 

 27 C 
 

 28 B 
 

 29 C 
 

 30 D 
 

 31 B 
 

 32 B 
 
 

Tekst 12 
 

 33 B 
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 36 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 13 
 

 37 maximumscore 2 
voor een antwoord met de volgende strekking: 
• liedjes (Old MacDonald Had a Farm) zingen/fluiten / steeds dezelfde 

liedjes zingen/fluiten 1 
• (iets/“Hello, who’s that then?”) roepen/reageren als hij een telefoon 

hoort / als de telefoon gaat 1 
 

 38 maximumscore 1 
A spokesman 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 14 
 

 39 B 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 23 mei. Meteen 
aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 
 
Ook na 23 mei kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Coast Railways 
tekst 2 Holland Herald, 2014 
tekst 3 www.kidspot.com.au 
tekst 4 www.independent.co.uk, 2015 
tekst 5 The Daily Telegraph, 2015 
tekst 6 The Guardian, 2012 
tekst 7 The Guardian, 2013 
tekst 8 Sun, 2011 
tekst 9 The Guardian, 2015 
tekst 11 Telegraph Weekend, 2014 
tekst 12 Daily Mail, 2010 
tekst 13 Daily Telegraph, 2013 
 

einde  
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KB-0071-a-17-1-o 

Examen VMBO-KB 

2017 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 

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. 

tijdvak 1
dinsdag 16 mei

13.30 - 15.30 uur
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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 hebben Noorse wetenschappers ontdekt over rendieren? 
A dat ze hun vacht gebruiken om hun temperatuur te reguleren 
B dat ze in hun lichaam vocht kunnen opslaan om af te koelen 
C dat ze op meerdere manieren hun warmte kunnen kwijtraken 
D dat ze stoppen met rennen als ze het te warm krijgen 

Tekst 2 

1p 2 Welk probleem wordt veroorzaakt door de brievenbus uit deze tekst? 
Geef antwoord in het Nederlands. 

Tekst 3 

2p 3 In alinea 1 worden twee redenen gegeven, waarom de meeuwen de 
postbezorgers aanvallen.  
 Schrijf deze twee redenen op. 
Geef antwoord in het Nederlands. 

1p 4 What does Royal Mail suggest the inhabitants of Liskey Hill Crescent do, 
according to paragraph 2? 
A get rid of the aggressive birds 
B pick up their mail themselves 
C stay inside to avoid injuries 
D stop sending mail temporarily 

2p 5 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 De bewoners hebben weinig begrip voor het besluit van Royal Mail. 
2 Jackie Bray vindt dat postbezorgers meer betaald moeten krijgen. 
3 De postbodes durven alleen met helmen op post te bezorgen. 
4 De overlast wordt steeds groter, doordat er meeuwen bij komen. 
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1p 6 Which of the following statements is true according to spokeswoman Val 
Bodden (paragraph 4)? 
A Clients are being aggressive to Royal Mail postal workers. 
B It is possible that Royal Mail will stop local deliveries altogether. 
C Royal Mail cares deeply about its staff’s working conditions. 
D Royal Mail will try to convince the postmen to start working again. 

1p 7 Kies bij    7    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A continued 
B failed 
C refused 
D tried 

Tekst 4 

1p 8 What becomes clear about Dean Karnazes from paragraph 1? 
A He is determined to find out how far he can run without getting tired. 
B He trains people how to build up their running schedule. 
C His body doesn’t get exhausted from running, which is very unusual. 
D His body is used to being pushed to the limits after lots of training. 

2p 9 Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 2. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Karnazes ontdekte tijdens de trainingen, dat hij meer 

doorzettingsvermogen had dan andere lopers. 
2 Karnazes’ prestaties in de eerste test waren vergelijkbaar met die van 

andere toplopers. 
3 Karnazes stopte met de test, omdat die veel te lang duurde. 
4 De mensen die Karnazes onderzochten, waren bezorgd over zijn 

gezondheid. 

1p 10 What is said about Dean Karnazes in paragraph 3? 
A He completed his first ultra-run on his 30th birthday. 
B He quit running for a considerable period of time. 
C He started running to raise money for his school. 
D He was a much better runner when he was older. 

1p 11 ‘his muscles showed little sign of fatigue’ (alinea 4) 
 Hoe komt Dean Karnazes aan deze eigenschap volgens alinea 4? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
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Tekst 5 

1p 12 What becomes clear about Bill’s tattoos in paragraph 1? 
A They are slowly fading away as he is getting older. 
B They can be seen as telling the story of his life. 
C They represent famous and memorable world events. 
D They show how ink techniques have changed over time. 

1p 13 Why did Bill get his first tattoo, according to paragraphs 2 or 3? 
A to be accepted by fellow motorbike riders 
B to celebrate having quit a lousy job 
C to mark the beginning of a new life 
D to remind him of a special night out 

1p 14 Kies bij    14    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A partying 
B travelling 
C working 

1p 15 What becomes clear about Bill from paragraph 4? 
A He has good business instinct and has made a fortune abroad. 
B He knows what he wants and is determined to reach his goals. 
C He likes risks and has been involved in some illegal enterprises. 
D He takes life as it comes and does not think his actions through. 

1p 16 What do paragraphs 7 and 8 make clear about Bill’s daughter? 
A She blames her father for having made her mother’s life miserable. 
B She has come to terms with the fact that she resembles her father. 
C She struggles with having a father who is not interested in her. 
D She understands her father’s motives for abandoning the family. 

1p 17 In welke alinea kun je lezen dat Bill nu aan het veranderen is? 
Noteer het nummer van deze alinea. 

1p 18 Uit welke zin uit alinea 6, 7 of 8 blijkt dat Bills dochter overweegt een 
tatoeage te nemen? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin. 

1p 19 Hoeveel tatoeages van Bill worden er in de tekst genoemd? 
Noteer het aantal. 
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Tekst 6 

 
1p 20 Welke stelling over de hoofdpersonen in de documentaire ‘Golden Oldies’ 

is juist volgens deze tekst? 
A Ze kunnen steeds minder goed tegen het alleen zijn.  
B Ze leiden een interessanter leven dan veel mensen denken.  
C Ze weigeren om naar een verzorgingstehuis te gaan. 
D Ze zijn bij elkaar gaan wonen om rond te kunnen komen.  
 
 

Tekst 7 

 
1p 21 What is the cause of unsafe levels of lead in household water in certain 

areas in Toronto according to paragraphs 1 and 2? 
A The City Council is unable to clean the tubes. 
B The house owners have polluted the environment. 
C The system that supplies the water is outdated. 
D The water purification company failed to purify the water. 
 

1p 22 Councilwoman Janet Davis says: “That’s unacceptable” in paragraph 3.  
What does she mean by that?  
She thinks it is unacceptable that  
A home owners are refusing to help the City Council. 
B it is not known how many people are getting contaminated water.  
C nothing has been done to replace the pipes. 
D the household water is hardly ever tested.  
 

1p 23 What can be concluded from paragraph 4? 
A The impact on the health of Toronto’s citizens is less severe than 

officials had expected.  
B The inhabitants of Toronto are being forced to deal with the problem 

themselves. 
C The Toronto city council tried to manipulate levels to make them look 

acceptable. 
 
 

Tekst 8 

 
1p 24 What becomes clear about the charity Chicks in paragraphs 1 and 2? 

Chicks is an organisation that offers services for children with 
A behavioural disorders. 
B family problems. 
C learning difficulties. 
D serious illnesses. 
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1p 25 Kies bij    25    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A because 
B but 
C so 
D unless 

1p 26 What happens to children at the retreat according to paragraph 3? 
A They accept they need to change their attitude. 
B They admit their parents have treated them badly. 
C They learn to relax and enjoy themselves. 
D They realise many of their problems will be solved. 

1p 27 What does Jennifer point out in paragraph 4? 
A Adults have become far too protective of children. 
B Children can become criminals when they feel bored often. 
C The government should create more space for children to play in. 
D TV and computers are a bad influence on most children. 

2p 28 Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 5. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 De groepen van Chicks worden ingedeeld naar leeftijd van de 

kinderen. 
2 Er is te weinig geld om alle aanvragen voor Chicks te kunnen 

realiseren. 
3 De regering biedt te weinig zorg voor kinderen uit de doelgroep van 

Chicks. 
4 Chicks wil voorkomen dat het slecht afloopt met probleemkinderen. 

1p 29 Why does a Chicks retreat only last five days? (paragraph 6) 
A because five days is enough to help them change their lives 
B because going home becomes even harder after five days 
C because other children need a chance to go on a break as well 
D because there is only enough money for a five-day stay 

1p 30 What is the most important aspect of a Chicks retreat according to 
paragraph 7? 
A the clean environment 
B the excellent food 
C the healthy atmosphere 
D the loving attention 
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Tekst 9 

1p 31 What is said about Christmas Eve in paragraph 1? 
On Christmas Eve 
A going to church is the most boring part. 
B it is important to dress up smartly. 
C many families argue because of stress. 
D most people arrive late for the church service. 

1p 32 Kies bij    32    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A nowadays 
B secretly 
C sometimes 
D unfortunately 

2p 33 Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens de alinea’s 3 en 4. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Soms is er discussie over wie het eerst de woonkamer in mag. 
2 De familie drinkt eerst samen een kopje thee, voordat de cadeaus 

opengemaakt mogen worden. 
3 Het wordt de kinderen extra moeilijk gemaakt om hun eigen cadeau te 

vinden. 
4 Vroeger wilden de kinderen de cadeaus met elkaar ruilen. 

1p 34 Which statement is true according to paragraphs 5 and 6? 
At Christmas the O’Hagans 
A eat many different things. 
B have a traditional dinner. 
C snack on toast before dinner. 
D start by eating lots of candy. 

1p 35 What does the family do with the uneaten food (paragraph 7)? 
A They donate it to the homeless. 
B They eat it in front of the TV. 
C They enjoy it for days on end. 
D They take it with them to family visits. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 10 

1p 36 Wat wordt er in dit artikel gezegd over het Nederlandse bedrijf Philips? 
A Het gaat beter met Philips, nu het bedrijf geen televisies meer maakt.  
B Het gaat beter met Philips, nu het slecht gaat met de Chinese 

economie. 
C Het gaat slecht met Philips ondanks een nieuw managementteam. 
D Het gaat slecht met Philips vanwege de kredietcrisis in Europa.  

Tekst 11 

2p 37 Het jaarlijkse ‘Whitsun cheese rolling’ werd afgelast. 
 Welke twee redenen worden hiervoor in alinea 1 genoemd? 
Geef antwoord in het Nederlands. 

1p 38 What becomes clear from paragraph 2? 
A The contest must undergo some changes but will come back again. 
B The local authorities are against having the competition ever again. 
C The people competing in the contest are to blame for the problems. 

Tekst 12 

1p 39 What happened in Oxford, according to this article? 
A A road got blocked by rubbish from a landslide. 
B A road was badly damaged by water.  
C Road repairs caused traffic jams at Christmas time. 
D Road repairs were severely delayed due to bad weather.  

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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Tekst 1 

 
How Rudolph keeps cool 
 

 
 
Reindeer grow a very thick winter coat because their bodies have to adapt 
to annual temperature changes of 80°C. The fur is very effective at 
keeping the animals warm, but scientists were puzzled as to how reindeer 
cool down when they run for long periods. 
Now, scientists in Norway have shown that reindeer have three ways of 
cooling down when they start to overheat. The first is to pant with their 
mouths closed. This evaporates water from inside the nose, causing a 
small cooling effect. 
As the animals get hotter, they move on to their second tactic, panting 
with their mouths open. During exercise, reindeer can take up to 
300 breaths every minute and their large, wet tongues allow a lot of water 
to evaporate. 
As the reindeers’ brains reach a temperature of around 39°C, the third 
way of cooling begins. Instead of travelling round the body, cooled blood 
from the nose is diverted directly to the brain. 
 
 First News, 2012 
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Tekst 2 

 
Post Box Closed 
 

 
 
A POST BOX in North London has been closed. Post office bosses 
decided to close the Hampstead post box – which is about two feet lower 
than average – after a series of postmen complained about it. At least 
three workers had injured their backs stooping to pick up mail at the post 
box in Hampstead High Street. One of the postmen took four months off 
sick after hurting his back from constantly picking up the mail from this 
letter box. A sign on the post box, which has now been sealed, today 
read: “This pillar box has been closed due to health issues.” 
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Tekst 3 

 

The real life angry birds 
 
By Suzannah Hills 
 

 
 

1 Royal Mail has suspended its postal deliveries to Liskey Hill Crescent in 
Perranporth, Cornwall. Postal workers are refusing to deliver to a seaside 
lane because dive-bombing seagulls keep attacking them. The gulls are 
launching their aerial attacks to protect their nests. Officials at Royal Mail 
said petrified postal workers have been injured by the birds swooping 
down from the rooftops and pecking at their heads. It is believed the birds 
are being enraged by their brightly-coloured uniforms. 
 

2 Royal Mail declared the street off-limits after a female postal worker came 
under repeated attack from the birds. The gulls have pecked parents, 
children, dog walkers and builders. Royal Mail has now ruled the gulls are 
a health and safety risk and asked residents at Liskey Hill Crescent, 
Perranporth, Cornwall, to collect their letters from a nearby post office. 
 

3 But homeowners claim they have had to put up with the aggressive 
seagulls during their nesting season for years and argue postal workers 
should ‘man up’ and start delivering again. Jackie Bray, 67, who has lived 
on the crescent for 35 years, said: “I’m waiting for a hip operation and now 
I have to go to the post office every day to collect my mail. It’s a service 
that we pay for, a service we are not getting. We have to put up with the 
seagulls so why can’t they? They should man up, buy a hard helmet and 
deal with it.” Long-time resident Eric Hardinge, 67, said: “In the past five 
years the seagulls have become more aggressive. Their chicks will 
disappear but it is an on-going problem. The birds need to be put down.” 
 

4 Royal Mail apologised to customers but said the seagull attacks mean 
postal workers were facing a serious risk of injury. Spokeswoman Val 
Bodden said: “The safety of our people is paramount and these swooping 
attacks have made it difficult for them to continue to do their job. These 
kinds of attacks do occur at this time of year across the country, as gulls 
are nesting. We apologise to those customers affected and we will resume 
deliveries as soon as it is safe for us to do so. We are continuing to 
monitor the situation.”
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5 Last year Royal Mail suspended deliveries to one suburban lane in 
Chippenham, Wiltshire, because of a flea infestation. Also, postal workers 
went on strike in Bournemouth, Dorset. They    7    to deliver after 
complaining the area was overrun with midges from a water treatment 
plant. And just last week postal workers were told not to deliver to homes 
in Market Drayton, Shropshire, because of fears they could injure 
themselves on an ‘aggressive’ raspberry bush. 
 
 dailymail.co.uk, 2013 
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Tekst 4 

 

Dean Karnazes, ultrarunner, what is his secret? 
 

 
 

1 From club runners to Olympians, every athlete has a limit. We’ve all 
experienced that burning feeling – heart pounding, lungs gasping for air – 
as your muscles begin to fatigue, eventually locking up altogether as your 
body shuts down. However, there is one man whose physiological 
performance is completely different from everyone else’s: Dean Karnazes 
is an ultra-runner from California and, at times, it seems as if he can run 
forever. Karnazes has completed some of the toughest endurance events 
on the planet, from a marathon to the South Pole in temperatures of -25°C 
to the legendary Marathon des Sables, but in his entire life he has never 
experienced any form of muscle burn or cramp, even during runs 
exceeding 100 miles. “I just will myself to keep going,” says Karnazes. 
 

2 While supreme willpower is a common trait among ultrarunners, Karnazes 
first realised that he was actually biologically different when preparing to 
run 50 marathons in 50 days across the US back in 2006. “I was sent to a 
testing center in Colorado,” he recalls. “First, they performed an aerobic 
capacity test in which they found my results consistent with those of other 
highly trained athletes, but nothing extraordinary. Next, they performed a 
lactate threshold test. They said the test would take 15 minutes, tops. 
Finally, after an hour, they stopped the test. They said they’d never seen 
anything like this before.” 
 

3 Karnazes fell in love with running from an early age, and at high school he 
began to show endurance capabilities which far surpassed those of his 
peers. At one charity fundraiser, while his fellow runners were able to 
manage 15 laps of the track at most, Karnazes completed 105. But in his 
mid-teens he stopped altogether. On his 30th birthday he was suddenly 
gripped by a powerful desire to run once more and he set off into the 
night. 
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4 After 15 years of no training, most of us would not have been physically 
capable of getting too far, but Karnazes did not stop until 30 miles later. 
Although the blisters were extremely painful, his muscles showed little 
sign of fatigue. “Many elite distance runners will show some 
improvements in their ability to clear lactic acid from the system due to the 
‘training effect’, but that only goes so far,” he says. “Actually, as I am told, 
it is left up to heredity. They say the best thing you can do as a long-
distance runner is to choose your parents well!” 
 
 theguardian.co.uk, 2013 
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Tekst 5 

 

Dad’s Tattoos 
 
adapted from an article by Nell Frizzell 
 

1 There are some superficial differences between my father Bill and me. 
Just surface stuff. Skin deep. While my pink, freckled body is blank and 
pictureless, my father’s is an ink-splattered historical document. It is a 
living, stretching archive. I can use my father’s map of tattoos to navigate 
continents, relationships, families, journeys and marriages. 
 

 
 

2 He got his first tattoo, a butterfly, in Melbourne after several sweaty 
months of building railways in the outback. After saving enough money, 
he headed to Melbourne: “I checked myself into a hotel and in one day 
I bought my first motorbike and got my first tattoo to show I had turned the 
page. I can vaguely remember thumbing through the book. I didn’t want 
anything with words or symbolism. It just felt like a classic stamp.” 
 

3 He did what he loved most in his life:   14   . From building telephone 
boxes in a Sydney factory, he earned enough money to hit the hippy trail. 
He flew to Bali and from there boarded a train through Indonesia, took a 
boat from Jakarta to Singapore, and then went by buses, hitchhiking and 
trains up and down Thailand. He flew to Kathmandu, met a “hippy freak” 
and drove in a van all the way down through India to Goa. Which brings 
us to the second tattoo. 
 

4 Like so many dropouts before him, my father spent his time in Goa 
running a hamburger bar. I know what you’re thinking – who runs a burger 
bar in a Hindu country? Presumably the same sort of person who gets 
their ankle tattooed by a stranger, in the middle of a dusty market with a 
needle hitched up to a car battery and no common language. “The 
tattooist had a book, and I chose this sort of sun thing, with another 
pattern in the middle. Now it just looks like a franking stamp on my ankle. 
You could see it because I was walking around with no shoes.” 
He still walks around with no shoes. And it does look like a passport 
stamp. 
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5 There is a 20-year pause until his next tattoo: during which time he met 
my mother, had me, became a surveyor, got made redundant, drove taxis 
and finally became a bicycle-riding barefoot builder. After 25 years away 
from his homeland, Bill went on a trip back to New Zealand. With me, my 
mum and sister in tow, he stopped over on Auckland’s Ponsonby Road to 
get a pseudo-Celtic armband tattooed by my cousin Otis. I watched and 
can still remember his grimace of discomfort as the needle tore into the 
soft, unmarked skin beside his armpit. 
 

6 My parents were staggeringly incompatible. Plate-smashingly 
incompatible. Long, screaming arguments into the night incompatible. “It’s 
sort of funny telling you this, but it was part of leaving your mum,” he says 
of the black-and-white spiral on his shoulder. “It was a burst out, 
somehow.” 
 

7 My father and I are back in touch, but years of barely speaking, of 
disappointment, disaffection, distrust and distance have damaged, 
perhaps forever, the playful relationship we once had. Yet when I look in 
the mirror at my prominent collarbones, swelling biceps and flat, gravel-
hardened feet, I am looking at my father’s body. I can see him, there in 
my own frame. As he softens into a desk-bound middle age, I am running 
towards a Bill-shaped future. 
 

8 Now, I am heading to New Zealand to cycle around a foreign country full 
of people who share my surname and strange nose. I’m off to have an 
adventure. And I know that makes him very proud. Maybe I’ll even catch a 
butterfly. 
 
 theguardian.com, 2014 
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Tekst 6 

 

Pick of the day 
 
Golden Oldies, 11.35 PM, BBC1 
With more of us expected to live to a ripe old age, for many people, the 
grim reality of existing on a state pension during their twilight years looms 
ahead. With half of all over 75-year-olds living alone, they face a daily 
battle to maintain their independence and avoid isolation. Ranging in age 
between 72 and 84, Doris, Francis and Kitty are all struggling to get by in 
the face of health/housing issues and minimal income, but determined to 
stay out of a care home. They’re also eloquent, characterful, and full of 
astute insights and humorous stories. Charming, touching and at times, 
I’m sorry to say, shocking, this affectionate documentary explores being 
old and alone in Britain. 
 
 Daily Mail, 2012 
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Tekst 7 

 
What’s lurking in your tap water? 
 
LEAD. New city analysis pinpoints neighbourhoods with high levels of this 
dangerous metal. 
 

1 Thirteen per cent of household water tests conducted in Toronto over the 
past six years showed unsafe levels of lead, according to city data 
obtained by Torstar News Service. The data, drawn from the 15,000 
samples, were collected by Torontonians from their water taps and 
submitted to the city for analysis between 2008 and 2014. This first ever 
detailed analysis of the test results by neighbourhood places the vast 
majority of failures in aging residential areas of the city where the 
infrastructure is old and real estate values are typically high. 

2  Lead in tap water comes from one of two sources: aging pipes on city 
property or aging pipes on a homeowner’s side of the property line. The 
largest concentration of dangerously high lead levels are in High Park, the 
Lawrence Park neighbourhood centred on Lawrence Avenue and Younge 
Street, the downtown south Annex and sections of East York. 

3  “We’ve let this happen since 2008 when we knew the health impacts of 
lead in water,” says councilwoman Janet Davis, whose district has a 
failure rate of 16 per cent in more than 1,000 tests. “That’s unacceptable.” 

4  An estimated 40,000 houses in Toronto still have lead pipe water 
service from the city, but even that is a guess, say city officials. While 
failed tests prompted the city to replace lead pipes when the program 
began in 2008, it has since stepped back from that and now relies on 
homeowners to initiate pipe replacement by committing to upgrade the 
pipes on their property before the city does its portion of the water line. 
The results of the tests, obtained under freedom of information, show 
maximum acceptable lead concentrations – 10 parts per billion – were 
exceeded, sometimes dramatically, more than 2,000 times. 
 
 Torstar News Service / Metro Canada 
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Tekst 8 

 

An interview with Jennifer Saunders, 
patron of the charity Chicks 
 

1 At first glance, it’s just a load of kids having fun: riding 
horses or trampolining or simply mucking around. Then you 
hear their stories, and honestly you want to cry. Back home 
many of them are caring for disabled siblings or parents, or they have 
suffered a loss. Most have never been on holiday or had a proper 
Christmas. Chicks was set up to give these children a few days away from 
their families or foster parents, in a beautiful setting where they can try 
new activities and just enjoy being children. 

2  You probably haven’t come across the type of kids selected to go on a 
Chicks retreat,    25    they’re everywhere. Chicks was started in 1992 by 
two teachers from Dartmoor who saw in their own classes children who 
could do with some time out from their difficult home lives. From helping 
just 25 children in the first year, the charity now provides free breaks to 
more than 1,150 kids from all over Britain. 

3  Some of the children won’t speak for the first day or so. They don’t 
trust adults or refuse to mingle with the other kids. But when they let go, 
relax and start having fun themselves, they get so much out of it. 
Suddenly they see it as an adventure: they might never have come across 
a sheep or ridden a horse, or been to the seaside and tasted ice cream – 
and now they’re doing all these things and making friends at the same 
time. The whole idea is that by taking them away from their difficult home 
lives they get a sense of who they really are and a chance to relate to 
adults they can trust. 

4  Britain seems to have developed a phobia of young people. We don’t 
want them to do anything risky and we’re scared of being kind to them. 
I watched a programme the other day which was all about stopping kids 
riding mini motorbikes around a bit of wasteland. Then parents complain 
that their children sit inside on the sofa and watch TV or play computer 
games – what else are they supposed to do? Many youngsters simply 
don’t have the money to join clubs. So they become like little caged 
animals and all we do is put them on drugs to stop them being 
hyperactive. 

5  Chicks retreats take a maximum of 16 children, either aged 8 to 10, 
11 to 12, or 13 to 15. It’s astounding how much it costs – 735 pounds per 
child – and demand is growing as social services become aware of the 
benefits to the children. There’s nothing else like it; the Government isn’t 
doing anything to help these kids. It would be so easy to ignore these 
kids, as they don’t always rebel, instead, many of them just slowly sink 
away into unemployment or drugs. But I’m determined that we don’t leave 
them on the rubbish heap. 
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6  When the children return home from a Chicks retreat, they feel 
different about themselves. After five days away, they are more confident 
and know another world. They have a new skill, whether it’s trampolining 
or riding a pony, and a clutch of memories that can never be taken away 
from them. For many of the children, a five-day holiday doesn’t seem 
nearly long enough. But if they were away any longer it would become 
even more difficult to return to cope with their reality. 

7  Think about the holidays you take. Isn’t it amazing what a difference a 
few days away from home makes? For these children it’s so much more 
than just a breath of fresh air and a couple of ice creams. Being sent on 
holiday is proof that someone cares and I truly believe this gives them 
hope. It’s a self-fulfilling prophecy. 
 
As told to Anna Tyzack. 
 
 Mizz, 2014 
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Tekst 9 

 

Christmas in our family 
 
By Jennifer O’Hagan 
 

 
 

1 We go to church around 7.30pm on Christmas Eve (that’s the 24th of 
December). Well, we try to. The problem is that there are three girls in our 
family and only one and a half bathrooms. This means that the hour 
before church is extremely hectic – every plug socket is busy with 
straighteners, hair-dryers, chargers (you have to look extra nice on 
Christmas Eve). We usually manage to leave the house at about 7.25pm, 
so we get to church at 7.35pm. Any other time of the year, this wouldn’t 
be a problem. But Christmas is the busiest time of the year for churches in 
the UK, so those 5 minutes do make a difference. There are never any 
free seats when we arrive, so we often have to stand up for the mass. In 
high heels. It’s not as bad as it sounds – as soon as you start singing the 
Christmas hymns, you don’t notice the pain! 
 

2 After church, we all go to the pub. When we were children, we went to bed 
as early as possible (it made Christmas come faster) but    32   , 
Christmas Eve is a great chance to catch up with old friends. When we 
get home, though, we still are strictly forbidden from going into the living 
room. We have to go straight to our rooms so we won’t disturb Santa. 
 

3 We usually wake up around 10am on Christmas Day. The rule is that we 
have to enter the living room at the same time, so we all have to wait 
outside the living room door until everyone’s there (mum, dad, sisters, 
brother-in-law, and the cat). Sometimes we have small-ish arguments at 
this stage because someone wants a cup of tea and everyone else just 
wants to open their presents. 
 

4 Then it’s the jackpot moment: the door opens and we get to see all the 
presents. Me and my sisters sit on the floor and go through them. Our 
parents (or Santa) always put the presents out in a chaotic mess on the 
floor, so we have to really search for our own presents. When we were 
little, this led to problems. Often, you would see a huge present, get ready 
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to open it, and then realise you had to pass it to another member of the 
family. But now that we’re older, we can handle the disappointment. (Also, 
when you’re older, the best presents tend to be smaller.) 
 

5 After we have opened our presents, we sit and admire them for a while, 
and mum usually makes bacon sandwiches. So breakfast on Christmas 
Day is bacon sandwiches followed by whatever chocolate you can find 
near the tree. Once the eating has started, it never really stops. We go 
from breakfast to sweets, and before you know it, Christmas dinner is 
ready. 
 

6 Christmas dinner is funny. We all wear our new Christmas presents (posh 
socks, clothes which still have the labels in, glittery things), we have 
paper crowns on our heads (you get them inside Christmas crackers), and 
no one is really hungry. Despite this, we manage to eat most of what’s on 
the table: turkey, beef (dad doesn’t like turkey), garlic bread (not 
Christmassy but everyone likes it), many, many vegetables, sauces, 
drinks... 
 

7 After dinner, we relax (or recover) in front of the TV for a while. Christmas 
TV is great. There’s usually a new film on, followed by Christmas 
favourites like ‘Home Alone’ and ‘Miracle on 34th Street’. Then we go and 
visit other members of our family for the evening. As you have probably 
guessed, this means more eating and drinking... The week after 
Christmas is spent trying to finish all of the leftovers. Which is good 
because turkey and ketchup sandwiches are delicious. 
 
 learnenglishteens.britishcouncil.org, 2012 
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Tekst 10 

 

Philips tuning in 
 
DUTCH electronics giant Philips yesterday saw profits soar. The company 
reported third-quarter profits of 138 million pounds – up from 60 million 
pounds in the same period last year. This is a result of the company 
offloading its loss-making television business. Chief executive Frans van 
Houten said Philips faced ‘three headwinds simultaneously’ which could 
hold back the business – the debt crisis in Europe, slowing growth in 
China and uncertainty in the US. Since taking the helm last year, Van 
Houten has cut thousands of jobs and replaced his entire top executive 
team in an effort to overturn losses of 1 billion pounds last year.  
 
 Daily Mail, 2012 
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Tekst 11 

 

Whitsun Cheese Rolling Cancelled 
 

 
 
For nearly two centuries, runners and spectators have gathered on a 
steep cotswolds hill to chase a wheel of double gloucester cheese down 
the 200-yard steep hill. 
 

1 The organisers have been forced to cancel this year’s event: there are 
dozens of injuries every year among the men and women who hurl 
themselves down the hill in a bid to catch the cheese, but these are 
mainly minor. Still, Richard Jefferies, of the event’s organising committee, 
said: “Last year 15,000 spectators tried to come to the event, by far the 
most we have ever seen, and we just could not cope.” Last year roads for 
miles around were blocked by traffic trying to get to the event and finding 
nowhere to park. 
 

2 Regular competitors reacted with disappointment to the cancellation. 
Inspector Stephen Norris said police and the county council had been 
advising the organisers on how to create a safer event, but added that 
they had taken a vote and decided to postpone this year’s event. 
Organisers say the cheese rolling will return in a revised form next year. 
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Tekst 12 

 

Uneven surface ahead 
 

 
 
Oxford – There was no earthquake, just a lot of rain. Subsidence under 
Oxford Road, south of the town, split the road surface and gave residents 
and drivers a nasty shock. The repairs will take months, Oxfordshire 
County Council says. The road, from Oxford to Abingdon, was shut as a 
precaution when cracks appeared just before Christmas. As the rain 
continued the cracks became rifts 2ft wide in places. Owen Morten, a 
spokesman for the county council, said: “It’s going to take some fixing. It’s 
fair to say the road will be closed for months rather than weeks. 
Thankfully there hasn’t been a huge amount of disruption so far because 
it’s not a particularly well-used road.” 
 
 Times, 2014 
 
 
 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 

 2  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 3 

 
 

 3 1  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 4 A B C D 
 

 5 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof ofA B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4 

 
 8 A B C D 

 
 9 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 10 A B C D 

 
 

 11  ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 5 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 

 17  ..................................................................................................................  
 
 

 18  ..................................................................................................................  
 
 

 19  ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 6 

 
 20 A B C D 
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Tekst 7 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C 

 
 

Tekst 8 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27 A B C D 

 
 28 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 29 A B C D 

 
 30 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 31 A B C D 

 
 32 A B C D 

 
 33 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
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 34 A B C D 
 

 35 A B C D 
 
 

Tekst 10 

 
 36 A B C D 

 
 

Tekst 11 

 
 

 37 1  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 38 A B C 
 
 

Tekst 12 

 
 39 A B C D 

 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 1 
voor een antwoord met de volgende strekking: 
(Doordat hij/de brievenbus te laag is, krijgen postbodes) rugklachten/ 
gezondheidsklachten. 
 
Opmerking 
niet goed rekenen: de brievenbus is te laag 
 
 

Tekst 3 
 

 3 maximumscore 2 
voor een antwoord met de volgende strekking: 
• Ze/De meeuwen beschermen hun nest/jongen 1 
• Ze/De postbezorgers dragen felgekleurde kleding. / De felgekleurde 

kleding ergert ze/de meeuwen 1 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 6 C 
 

 7 C 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 4 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 10 B 
 

 11 maximumscore 1 
voor een antwoord met de volgende strekking: 
geërfd/gekregen van zijn ouders/het zit in de genen/het DNA / 
Hij/Dean Karnazes is nu eenmaal zo geboren. 
 
Opmerking 
niet goed rekenen: goed je ouders kiezen 
 
 

Tekst 5 
 

 12 B 
 

 13 C 
 

 14 B 
 

 15 D 
 

 16 B 
 

 17 maximumscore 1 
(alinea) 7 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 maximumscore 1 
Maybe I'll (laatste zin van alinea 8) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen, wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 

 19 maximumscore 1 
4 
 
 

Tekst 6 
 

 20 C 
 
 

Tekst 7 
 

 21 C 
 

 22 C 
 

 23 B 
 
 

Tekst 8 
 

 24 B 
 

 25 B 
 

 26 C 
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 29 B 
 

 30 D 
 
 

Tekst 9 
 

 31 B 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 34 A 
 

 35 C 
 
 

Tekst 10 
 

 36 A 
 
 

Tekst 11 
 

 37 maximumscore 2 
voor antwoorden met de volgende strekking: 
• veel gewonden bij deelnemers / gezondheidsrisico’s 1 
• verkeersopstoppingen/files / geen parkeerplaatsen 1 
 

 38 A 
 
 

Tekst 12 
 

 39 B 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 10 kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 23 mei. 
 
Ook na 23 mei  kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 First News, 2012 
tekst 3 dailymail.co.uk, 2013 
tekst 4 theguardian.co.uk, 2013 
tekst 5 theguardian.com, 2014 
tekst 6 Daily Mail, 2012 
tekst 7 Torstar News Service / Metro Canada 
tekst 8 Mizz, 2014 
tekst 9 learnenglishteens.britishcouncil.org, 2012 
tekst 10 Daily Mail, 2012 
tekst 12 Times, 2014 
 
 

einde  
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KB-0071-a-17-2-o 

Examen VMBO-KB 

2017 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 

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

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 21 juni
13.30 - 15.30 uur
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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 What becomes clear about Shaun the sheep in paragraph 1? 

A He became seriously ill from insect bites. 
B He ran away to avoid being shorn. 
C He turned up near his home unexpectedly. 
D He walked the furthest a sheep ever did. 
 

2p 2 Geef van elke van de volgende beweringen over het schaap Shaun aan of 
deze juist of onjuist is volgens alinea 2. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 De dikte van zijn vacht is typisch voor het Merino-schapenras. 
2 Hij maakt kans om een wereldrecord te verbreken. 
3 Zijn wol is zeer geschikt om kleding van te maken. 
4 De minister-president heeft hem een bezoek gebracht. 
 
 

Tekst 2 

 
1p 3 Welke titel past het best boven deze tekst? 

A Police candidates must have second language 
B Police creates new job opportunities for immigrants 
C Police found to be lacking in people skills 
D Police offers further language education 
 
 

Tekst 3 

 
1p 4 Waarom doet Christine Quinn haar voorstel voor de leerplicht? 

A omdat het aantal jongeren zonder diploma dat geen werk kan vinden 
schrikbarend toeneemt 

B omdat minderjarige schoolverlaters de overheid onnodig veel geld 
kosten 

C omdat ze ervoor wil zorgen dat meer mensen de middelbare school 
verlaten met een diploma 
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Tekst 4 

 
1p 5 What does Lorraine Watson say about having to remove a banner 

advertising her fishbar in Stonehaven (paragraph 1)? 
A It has only given the shop more attention. 
B It might be a good idea to take it down. 
C It will cause people not stopping at the shop anymore. 
D The council refuses to change its mind about it. 
 

1p 6 Kies bij    6     in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A commit itself to 
B distance itself from  
C get credit for 
D stop using 
 

2p 7 Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 3. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Het spandoek past niet meer in het aanzicht van het stadje volgens 

Chris Stirk. 
2 De omwonenden klagen al jaren over overlast van toeristen. 
3 Het spandoek is heel populair bij de inwoners van Stonehaven. 
4 The Carron verkoopt tegenwoordig geen andere snacks meer. 
 

1p 8 What point is made in paragraph 4? 
A Eating habits are different from what they used to be. 
B Food has become more expensive over the years. 
C People have become ashamed of eating snacks. 
D People prefer buying food from quality shops. 
 
 

Tekst 5 

 
2p 9 Welke redenen om pruiken voor baby’s af te keuren noemt Michelle Elliott 

in alinea 1? 
Schrijf twee redenen op in het Nederlands. 
 

1p 10 Why are these wigs for babies made, according to the firm BabyToupee? 
A to help parents increase their children’s popularity 
B to make bald babies look more attractive 
C to provide some entertainment for parents 
D to turn unhappy babies into happy ones 
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Tekst 6 

 
1p 11 Welk probleem wordt in deze tekst beschreven? 

Omwonenden klagen dat 
A een kerk wordt gebruikt voor het houden van illegale feestjes. 
B er ’s nachts enge geluiden uit een eeuwenoude kerk komen. 
C er een discotheek is gevestigd in een oude kerk. 
D er parkeerproblemen zijn tijdens kerkdiensten. 
E ze overlast ervaren als een ruimte bij een kerk verhuurd wordt. 
 
 

Tekst 7 

 
1p 12 Kies bij    12    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 

mogelijkheden. 
A fanatical 
B innocent 
C occasional 
D typical 
 

1p 13 “Lots of teens find out the hard way” (paragraph 2) 
What does ‘the hard way’ refer to according to paragraph 2? 
A being hurt by the police 
B being treated like criminals 
C knowing to have harmed other people 
D personal relationships having been ruined 
 

1p 14 What is the main purpose of paragraph 3? 
A to advise people on how to approach a friend that shoplifts 
B to help people to think about the consequences of their behaviour 
C to show how easy it is to fall into the habits of one’s friends 
 

1p 15 Kies bij    15    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A courage 
B flexibility 
C humour 
D preparation 
E time 
 

1p 16 What is the point made in paragraph 5? 
When you accompany a friend while shoplifting 
A you might face charges as well. 
B you might get betrayed by your friend. 
C you might lose a friend over it. 
D you might start to feel guilty. 
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Tekst 8 

 
1p 17 Which of the following is true according to paragraph 1? 

On Remembrance Sunday 
A citizens think of everyone who didn’t come back from a war. 
B King George V announced the end of the first World War. 
C people from all over the world choose to be silent. 
 

1p 18 ‘Why the poppy?’ (paragraph 2) 
A because it was Great Britain’s national flower 
B because it was the first flower to come up again in a war zone 
C because its exceptional beauty is often praised in poetry 
D because its red colour represents the blood of soldiers 
 

1p 19 Kies bij    19     in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A army 
B past 
C souvenir 
D symbol 
 

1p 20 Kies bij    20     in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A However 
B Instead 
C Moreover 
D Therefore 
 

1p 21 What is the purpose of this text? 
A It informs us about the origin of Remembrance Sunday. 
B It praises people who take part in Remembrance Sunday. 
C It questions whether Remembrance Sunday should still be held. 
 

Pagina: 210Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0071-a-17-2-o 6 / 8 lees verder ►►►

Tekst 9 

 
1p 22 What becomes clear about Charlotte Church as a person in this text? 

A She is eager to learn. 
B She is often helpful. 
C She is quite outspoken. 
D She is rather insecure. 
 

1p 23 Waarom vindt de schrijver van deze tekst dat Charlotte Church niet de 
juiste persoon is om kritiek te hebben op programma’s zoals X Factor? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 24 Kies bij    24    in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A candidate 
B judge 
C presenter 
D producer 
 
 

Tekst 10 

 
1p 25 Waarom moest Graham Walls zijn Halloweenversieringen verwijderen? 

Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 26 What will happen if Graham Walls does not remove his Halloween 
decorations? 
A He will be forced to leave his house. 
B He will have to pay for taking them down. 
C He will receive a huge fine. 
 
 

Tekst 11 

 
1p 27 ‘it could be reversible’ (paragraph 1) 

What does this refer to? 
A climate change 
B global warming 
C the global average 
D the revival 
E the shrinking Arctic ice cap 
 

1p 28 Kies bij    28     in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A acknowledged 
B dismissed 
C spread 
D supported 
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2p 29 Geef van elke van de volgende beweringen over de onderzoekers aan of 
deze juist of onjuist is volgens alinea 3 en 4. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ze hebben geleerd hoe ze de poolkappen beter kunnen beschermen. 
2 Ze hebben ontdekt dat milieuschade aan poolkappen kan herstellen. 
3 Ze hebben inzicht gekregen in hoeveel poolijs er eigenlijk is. 
4 Ze begrijpen beter hoe het klimaat verandert. 
 

1p 30 Which title fits the text best? 
A Arctic sea ice soon to recover fully 
B North Pole ice influenced world climate 
C Scientists discover reason for delicate ice 
D Temporary reversal in ice thinning 
 
 

Tekst 12 

 
1p 31 ‘Why aren’t kids getting more work?’ (paragraph 2) 

A because it is getting harder to find a business that hires trainees 
B because most companies are looking for volunteers to save money 
C because not all job opportunities are seen as summer jobs 
 

1p 32 What is the disadvantage of ‘skipping out on summer employment’ 
according to Andrew Sum in paragraph 3? 
Teens might 
A become less disciplined as adults. 
B earn less money when they are older. 
C fail to build up a network of useful contacts. 
D have less cash to spend during their time off. 
 

2p 33 Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Jongeren hebben tegenwoordig weinig zin om te werken in de 

zomervakantie. 
2 Hoe jonger, hoe kleiner de kans is om een baantje te vinden. 
3 De meeste jongeren doen een betaalde stage in de zomermaanden 

om werkervaring op te doen. 
4 Na de crisis is het moeilijker geworden voor jongeren om aan een 

vakantiebaantje te komen. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 13 

 
1p 34 Wat is het uiteindelijke doel van The Simon Community volgens deze 

tekst? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 35 Kies bij    35    het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A disliked 
B disrespectful 
C generous 
D unfortunate 
 
 

Tekst 14 

 
2p 36 Tony houdt van wandelen, maar is bang voor honden. 

 Welke adviezen om dit probleem op te lossen krijgt Tony? 
Schrijf drie adviezen op in het Nederlands. 
 
 

Tekst 15 

 
1p 37 What becomes clear about the shoplifter in this text? 

A She got away with stealing. 
B She interrupted an employees’ party. 
C She tried to avoid the surveillance cameras. 
D She was caught during the shop’s anniversary. 
 
 

Tekst 16 

 
1p 38 Leg uit waarom je in deze pub geen bier kunt krijgen. 

Geef antwoord in het Nederlands. 
 
 

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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tijdvak 2
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Tekst 1 

 

Shaun the Sheep 
 

 
 

1 Two farmers in Tasmania believe they have found the world’s woolliest 
sheep. Peter Hazell told Australia’s ABC News he found the sheep 
wandering in scrubland on Sunday. The animal named Shaun has never 
had his incredible coat cut. He appears to have travelled more than 25 
miles from the Australian island’s east coast after he escaped from 
shearers. Fortunately, the ram was easy to catch as his 20kg of extra 
fleece is weighing him down and the wool has fallen over his eyes. “It is 
the heaviest sheep I’ve ever lifted,” Peter’s wife Netty Hazell said. The 
couple said it is lucky the six-year-old Merino ram survived in the wild 
without getting heat stroke or myiasis from fly larvae. 
 

2 Shaun is carrying a coat roughly half-a-metre thick and is being clipped 
this week to see if he can break the world record for fleece yield. “There’s 
three or four good jumpers in there,” Mrs Hazell told ABC. Merino wool is 
prized for being among the finest and softest of any sheep and is widely 
used in clothing. The record for fleece yield is currently held by a New 
Zealand sheep called “Shrek”, who produced 27kg of wool when clipped 
in 2004 and set off on a nationwide tour that included meeting the Prime 
Minister. 
 
 www.independent.co.uk 
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Tekst 2 

 

…… 
 
Sir Bernard Hogan Howe, the Met commissioner, says: “I am committed to 
providing a police service which looks and feels more like London. Almost 
300 languages are spoken in the capital. We need officers with language 
skills in areas where those languages are spoken. I believe it will help 
boost confidence, help to solve crime more effectively and support victims 
and witnesses.”  
Aspiring constables must speak an additional language to join the 
Metropolitan police under a month-long pilot scheme which started 
yesterday. Scotland Yard is hoping the new criterion will help police 
“engage with London’s diverse communities as effectively as possible”. 
To be considered for the force, applicants must speak one language in 
addition to English. A recruitment update on the Met’s careers website 
states: “Unless you meet our eligibility criteria, you are unable to submit 
an application to become a police officer at this stage.” Those who are not 
able to communicate in another language can still apply to be a special 
constable. Scotland Yard said the pilot would be “evaluated and assessed 
but there is no information yet as to whether it will be repeated, or whether 
things will go back to the way they currently operate”. 
 
 The Guardian, 2015 
 

Pagina: 216Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0071-a-17-2-b 4 / 20 lees verder ►►►

Tekst 3 

 

Quinn wants to raise the school drop-out age 
 
New York City Council Speaker 
and mayoral candidate Christine 
Quinn proposed raising the legal 
high school drop-out age to 18 as 
part of a plan to increase high 
school graduation rates. “By 
raising the minimum age at which 
a student can drop out to 18, we 
will ensure only legal adults are 
making important life decisions,” Quinn said in a statement. The city would 
need permission from the state to change its drop-out age from 17. Quinn 
said the move would send a message to students that the city expects 
them to stay in school until graduation. Some 9,000 students dropped out 
of city high schools last year, Quinn said. The average income for 
dropouts is $8,000 less than high school graduates. “Anything less than 
100 percent graduation rate is unacceptable and we as a city strive to 
change this and take measures to correct it,” Quinn said. The state’s 
Department of Education did not immediately respond to requests for 
comment on Quinn’s proposal. 
 
 First News, 2012 
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Tekst 4 

 
Home of the deep-fried Mars bar wins shop sign battle 
 
Libby Brooks, Scotland correspondent 
 
Aberdeenshire council has been forced 
into an embarrassing apology after a 
community tried to save a sign proclaiming 
a chip shop to be the originator of the 
deep-fried Mars bar. 
 

1 Council officials had ordered the removal 
of a two-metre long banner advertising the 
Carron fish bar in Stonehaven as the birthplace of the world-famous 
snack, in a sharply worded letter. But the shop’s owner, Lorraine Watson, 
said that the official who wrote to her had now called to apologise and 
assured her that the council would not insist that the sign was taken 
down. “He said he hoped he hadn’t caused me any inconvenience. In fact 
he’s done me a power of good, I’ve even had the Financial Times on the 
phone this morning and people passing the chip shop have been hooting 
their horns in support,” she said.  

2  The deep-fried Mars bar, now copied in chip shops across the country, 
was first attempted by Carron’s fryers in 1992, at the request of a local 
schoolboy. In 2012, Mars wrote to the owners of the chip shop because 
Mars wanted to    6    the recipe, saying it was “against its commitment to 
promoting healthy life styles”.  

3  Chris Stirk, chair of Stonehaven Business Association, said: “There is 
a regeneration plan to tidy up the town centre and remove eyesores, but 
I personally don’t consider this one of them and it does bring so many 
visitors to the town. This morning, there were two Austrians in there, who 
had come to get their Mars bars and have their photo taken with the 
banner.” She said the community was strongly in favour of the banner 
staying: “It’s been there since 2006, which is plenty of time for people to 
have come up with objections if they had any. The townspeople love it.” 
The Carron, which primarily serves fish and chips using locally sourced 
haddock, can batter up to 2,000 Mars bars in the tourist season.  

4  While the deep-fried Mars bar has become typical for Scotland’s 
eating expectations, the culinary landscape has changed significantly in 
recent years, with 16 Michelin-starred restaurants across the country and 
the food and drink tourism sector worth an estimated 2.5m pound a day. 
Sue Lawrence, Scotland’s leading food critic, says there has been a move 
away from unhealthy eating. “People are concerned so much more about 
provenance of ingredients. And local is so much more important. People 
are definitely cooking more for themselves.” 
 
 The Guardian, 2015 
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Tekst 5 

 

Joke Wigs for Babies? 
 

 
 

1 This is the latest craze from America, dressing your baby in a celebrity 
wig. The idea has taken the US by storm. Now it is being launched in the 
UK by an American firm. But children’s charities condemned it as 
irresponsible and described the dazzling wigs as dangerous and 
distasteful. Michelle Elliott, director of Kidscape, said: “This is ridiculous. 
Any parent who buys any of these wigs for their child needs their head 
examined. Wigs are incredibly uncomfortable. And what if the children 
start chewing the material? That is surely very dangerous. These wigs are 
a health hazard. Babies look ridiculous in these wigs and I cannot 
understand why anyone would buy them.” 
 

2 The wigs come in four styles and are designed to be worn by babies up to 
nine months old. The range has just been launched in the UK by 
California-based firm BabyToupee and is available over the internet for 
£13 each. The firm’s website says its mission is to “show parenting can be 
a great responsibility, it can also be a source of endless amusement.” 
Founder Graham Farrar said: “Having a baby doesn’t mean you have to 
stop having fun or do everything by the book. We don’t take ourselves or 
our products too seriously.” 
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Tekst 6 

 

Thou Shalt not Be Rowdy 
 
 
A CHURCH has been given a 
noise abatement notice – with 
neighbours comparing it to living 
“next door to a night club”. 
 Neighbours complained to 
Hertfordshire district council that 
they are plagued by loud music 
and drunken shouting. The 
source of the noise is the 16th-
century Tudor barn on the 
grounds of St James the Great 
Church in Torley, run by the 
Church of England, which is hired out for weddings and parties. 
 One neighbour, who did not want to be named, said: “It’s been hell 
living here for several years now and the worst of it is that the Church of 
England actively promotes the barn”. 
 Church leaders said it would investigate soundproofing and that a 
church committee meeting was due to address the issue in February. 
 
 Daily Telegraph, 2015 
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Tekst 7 

 

Shoplifting 
 

 
 
Sarah and Lisa always enjoyed hanging out at the mall. But one Saturday, 
after shopping for jeans, Sarah pulled a new shirt out of her bag. Lisa 
didn’t remember seeing her buy it. “I didn’t,” Sarah told her. “I lifted it.” 
Lisa was upset and puzzled. Stealing didn’t seem like something Sarah 
would do. 
 

1 Many people assume that shoplifters have a mental disorder or that they 
must really need the items they are stealing in order to survive. But the 
truth is that’s not why most people steal. Very few people have 
kleptomania (a compulsive urge to steal), and many people who steal 
have enough money to pay for the items. There’s no    12    shoplifter – 
people who steal from stores can be any age, race, gender, and social 
and economic background. 
 

2 Getting caught shoplifting can be a lot more serious than people may 
think. Lots of teens find out the hard way that stores take shoplifting very 
seriously. Some of the things that can happen to shoplifters are: 
 They may be arrested and paraded through a store in handcuffs. 
 They may face charges for theft. 
 They may be banned from stores or malls. 
 People who have been arrested for shoplifting – especially if it’s more 

than once – may end up with a criminal record. This can make it 
harder to get a job, get into college, or do the other things they want. 

People don’t have to get caught for shoplifting for their lives to be 
affected. Some people may feel guilty or ashamed of what they’ve done. It 
can cost the person self-respect or the respect of others. Sometimes 
people lose friends who decide they don’t want to be close to someone 
who doesn’t have the same values. 
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3 It can be hard to raise tough topics like shoplifting with a friend. Try saying 
that you’re concerned, and that you don’t want your friend to get hurt in 
the long run. Lots of people simply don’t know how serious the penalties 
for shoplifting can be. Sometimes friends are looking for other people to 
give them feedback about their choices. Just talking about it may help 
your friend think more about what he or she is doing and why.  
 

4 A lot of people shy away from talking to shoplifting buddies. But if you 
think it’s wrong to take things without paying for them, say so. You can 
state your own point of view without giving your friend a lecture, putting 
him or her down, or being judgmental. Simply say what you believe, such 
as: “I don’t think it’s right to take things without paying.” It takes    15    to 
speak up like this. But saying nothing can send a friend the message that 
you’re OK with the behavior. When you are scared to talk to your friend 
yourself or you’re worried that the problem is too big to tackle alone, 
discuss it with a counselor or other trusted adult. 
 

5 If a friend tries to get you to shoplift – or to distract someone so he or she 
can shoplift – you can say no. It can be difficult, especially if the other 
person tries to put you down if you don’t go along. But sometimes we 
have to be our own best friends and put our needs first. If your friend 
won’t stop shoplifting, avoid shopping together. If your friend is caught, 
you may be under suspicion, too. You could even suffer some of the same 
consequences. 
 
 www.teenshealth.org 
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Tekst 8 

 

Remembrance Sunday 
 

 
 
REMEMBRANCE Sunday is celebrated on the second Sunday in 
November. As always, the nation will be pinning red poppies close to their 
hearts and holding a two-minute silence at 11am on Sunday.  
 
But why do we do this every year? 
(1) The very first Remembrance Sunday was held on 11 November 1919, 
one year after the end of World War I, at the request of Britain’s king at 
the time, King George V. He asked the nation to stop what they were 
doing and stand in silence for two minutes at 11am to remember those 
who died in the war. Today, Remembrance Sunday is used as a day of 
respect for all the men and women who have died serving their country; 
for those who helped fight for the freedom we enjoy today. For almost 
100 years, the nationwide silence has been held year after year in 
religious buildings, shopping centres, on high streets and in many, many 
homes across Commonwealth1) countries. 
 
Why the poppy? 
(2) You may notice a lot of people wearing red paper poppies on their 
clothes. The poppy represents this very special day, which honours those 
who died fighting in the First World War. The poppy is a sign of 
remembrance and hope, worn by millions at this time of year. 
At the beginning of the war, fighting broke out across much of Western 
Europe, where great landscapes were torn apart by fighting, allowing 
nothing to regrow. The one flower that could regrow, however, was the 
red Flanders poppy. These red flowers managed to grow in their 
thousands across the battlefields, a beautiful but resilient flower. Inspired 
by the sight of red poppies flourishing across the battlefields in Ypres, 
Belgium, military doctor and artillery commander John McCrae wrote the 
now famous poem ‘In Flanders Fields’, adding to the strength and 
meaning of the poppy. The    19    remains just as strong today. 
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On every Remembrance Sunday there is a march through London, where 
people pay their respects by laying poppy wreaths at the Cenotaph, a 
monument in Whitehall. 
 
And why a two-minute silence? 
(3) Silence is considered a sign of respect in most cultures. Not speaking 
gives us time to think, clear our minds and, in the case of Remembrance 
Sunday, remember.    20   , at the 11th hour on the second Sunday of the 
11th month, the nation falls into a two-minute silence to respect, honour 
and think about those who fought for us. 
 
 www.firstnews.co.uk 

 
 
 
 
 

noot 1  Commonwealth = het Gemenebest: het Verenigd Koninkrijk en zijn voormalige 

koloniën. 
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Tekst 9 

 

Charlotte Church: X Factor is ‘killing music’! 
 
What’s this all about, 
Charlotte Church?! We love 
Charlotte. She has a lovely 
voice and her first album 
made her the youngest artist 
with a no. 1 album on the 
British charts. We also love 
the fact that she isn’t afraid 
to speak her mind, but we 
weren’t very happy to hear about her having a go at X Factor! 
Charlotte said: “That show doesn’t have an interest in true craftsmanship 
or skill – it’s all about your looks, and hopefully you can keep half a tune. 
It’s dreadful news for everyone else because there’s no room on radio or 
TV for anything else.” And she even went on to say that she would make 
a ‘better judge’ than any of the current judges, including king judge 
himself, Simon Cowell. He’s not going to be happy about that! 
We do agree with you that it should be all about the talent, Charlotte, and 
it is true that some ‘acts’ manage to slip through the net, but think about 
what you are saying! 
We think you might be forgetting something, Charlotte. Did you not get 
your big break when you called in to radio show ‘This Morning’ as an  
11-year-old and sang down the phone? Just like the contestants of 
X Factor you used a television show and it achieved the same thing. It 
gave you a chance to be heard and a platform that you may otherwise not 
have had, just as X Factor does for its contestants. 
We do agree that you would be a great    24   , you may have ruined your 
chances now though! 
 
 Sugar, 2010 
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Tekst 10 

 
Neighbours Draw the Line at Halloween Display 
 

 
 
A MAN who spent £600 on Halloween decorations for the outside of his 
flat has been told to take them down because they are too scary. Parents 
living nearby complained that the life-sized array of skeletons, zombies, 
witches and a tombstone was frightening their children. Graham Walls, 
28, a lighting technician, was told by his landlords to remove the display at 
the front of his home in Hove, East Essex. Mr Walls received a letter this 
week to tell him that if he didn’t remove the decorations they would take 
them down themselves and send him the bill. The letter claimed he had 
‘defaced’ the building and caused complaints from other tenants whose 
children were scared of the monsters and ghouls. But Mr Walls, who 
shares the flat with his girlfriend, said: “It’s just a bit of fun. I thought with 
all the horror shows that kids are exposed to these days there wouldn’t be 
a problem. It’s sad to have to take them down as so many people thought 
they were great.” 
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Tekst 11 

 

…… 
 
By Damian Carrington 
 

 
 

1 Ice levels in the Arctic staged a surprise revival two years ago, stopping 
the long-term trend of decline, according to the first analysis of the entire 
ice cap’s volume. The revival was the result of cooler temperatures that 
year and suggests that, if global warming were curbed, the Arctic might 
recover more rapidly than previously thought. The shrinking Arctic ice cap 
is one of the best-known impacts of climate change. The indication that it 
could be reversible is rare good news for a region where climate change 
has driven up temperatures far faster than the global average. 

2  The extent of the Arctic ice has shrunk by 40% since the late 1970s, 
when satellite measurements began. But getting comprehensive data on 
the thickness of the ice, rather than just its area, was difficult until the 
European Space Agency launched the Cryosat satellite five years ago. 
The satellite’s measurements, analysed in Nature Geoscience, show that 
from 2010-2012 the Arctic ice volume fell by 14%, in step with the 
warming trend of the last few decades. But two years ago, the ice volume 
jumped by 41%. “It’s fair to say that none of us were really expecting that,” 
said Rachel Tilling, at University College London (UCL), who led the 
study. However, she    28    the idea of a wider recovery of the ice cap, 
saying climate change was still driving average temperatures up despite 
significant variation from one year to the next. “It was a cold year – that 
happens.” 
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3  The research is significant as it shows that the Arctic ice cap may be 
more resilient than expected. Tilling said: “You see Arctic sea ice in 
decline, but then there is a cold year and you get some of the ice back. It 
shows there is hope for Arctic sea ice if you can turn the clock back to 
colder temperatures, which would need huge reductions in carbon 
emissions.” 

4  Co-author Prof Andy Shepherd, also at UCL, said: “Understanding 
what controls the amount of Arctic sea ice takes us one step closer to 
making reliable predictions of how long it will last, which is important 
because it is a key component of Earth’s climate system.” 
 
 The Guardian, 2015 
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Tekst 12 

 

Are summer jobs a thing of the past?  
 
By Erin Blakemore Smithsonian.com 
 

 
 

1 It used to be an American tradition: as soon as school let out for the 
summer, many teens put on their fast food uniform, grocery store apron, 
or hotel name tag and went to work at a summer job. But the experience 
that seemed routine for people of the past is becoming a rarity: according 
to Pew Research, summer jobs for teens are becoming a thing of the past. 
When they examined the average employment rates of teenagers during 
summer months between 1948 and 2014, it found that the share of teens 
who score summer jobs has fallen sharply in recent decades. Pew 
Research notes that the younger a teen is, the less likely they are to find a 
job.  
 

2 Why aren’t kids getting more work? It’s tricky. Pew Research mentions 
falling youth employment over time, but notes that other issues like early 
school schedules and the rise of unpaid summer internships might be to 
blame. And the Bureau of Labor Statistics does not count unpaid 
internships as employment, so all the teens doing internships aren’t being 
counted in these estimates. The competitive post-recession job market 
could be to blame. 
 

3 But skipping out on summer employment doesn’t just mean more time to 
hang out with friends. It can have real impacts on teens who don’t get a 
chance to build their job skills, says Andrew Sum, a youth employment 
expert at Northwestern University. He found that for every year teens 
work, they can expect a 14 to 16 percent rise in their income during their 
twenties. 
 
 www.tweentribune.com 
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Tekst 13 

 

Sing for Simon 
 
A Midlands charity organisation, the 
Simon Community, is inviting people to 
join their Sing for Simon campaign this 
Christmas and to help end homelessness 
across the region. Sing for Simon is an 
opportunity for people to take part in, or 
organise, any event that involves singing 
throughout December. 
The Simon Community helps people to 
move out of homelessness through the 
provision of a range of services, including providing emergency 
accommodation, housing with support and assisting people to move into 
and maintain their own home. 
Tony O’Riordan of the Simon Community said: “We believe in people, and 
we believe that with help and support, people can move out of 
homelessness and rebuild their lives. Sing for Simon is a great 
opportunity for people to make a real difference to the most    35    in our 
community. If you like to sing and would also like to help others please 
add your voice to ours and Sing for Simon this Christmas. You can find 
out more on www.facebook.com/MidlandsSimonCommunity.” 
 
 advertiser.ie, 2011 
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Tekst 14 

 

 
 
Q I don’t own a dog but I go for walks. Unfortunately, people who own 
dogs also take walks, with their dogs. I am scared of dogs – I’m frightened 
of getting bitten. Lots of dogs bark and growl when they see me, even 
jump on me. Their owners say it’s because I don’t have a dog and many 
of them just ignore their dog’s behaviour towards me. What’s the best way 
of getting dogs to ignore me? 
Tony T, by email 
 
A The short-term fix is to find somewhere to walk where there are no 
dogs, but I know that this can be difficult in many areas. If a dog does 
come near you try to ignore it; it’s best to ‘be like a tree’, standing 
completely still and unresponsive, with your hands by your side or in your 
pockets. Most dogs will find you so uninteresting that they’ll just move on. 
A dog is very unlikely to rush up to a stranger and bite him, but 
paradoxically, the more nervous you are, the more likely you may be to 
attract unwelcome attention. 
Longer term, it would be useful if you could find a way to feel less nervous 
around dogs. Anxiety UK (anxietyuk.org.uk) is a charity that gives 
information and support to people affected by all sorts of anxiety-related 
problems. 
 
 

Pagina: 231Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0071-a-17-2-b 19 / 20 lees verder ►►►

Tekst 15 

 

Video gone viral 
 
A Dutch department store recorded a video that is going viral. The odd 
footage begins with an excited manager spotting a possible thief on CCTV 
and then running downstairs with another member of staff holding a 
billboard. He tells a member of security staff to keep hold of the suspect 
so they can pull off the pre-planned prank. When they reach the woman 
they hand her flowers and a slice of cake, telling her she is the 100th 
shoplifter this year, as a band plays in the background. The manager can 
then be seen putting a party hat on her head – but she is obviously not in 
party mood and takes it straight off again. The woman then makes a swift 
exit – setting off the security beeper as she scuttles through the stores 
front entrance. Her disappearance doesn’t stop the band playing however, 
as the store staff appear to be in genuine party mode. 
 
 www.mirror.co.uk 
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Tekst 16 

 

Pub in a Museum is Art 
 

 
 
In the Tate Modern Museum in Central London a pub has been installed. 
The pub is complete with a cosy bar, atmospheric wooden furniture and a 
piano – perfect for boozy sing-along. It is an art installation erected by the 
art collective Black Dogs, to celebrate the anniversary of the Tate Modern 
Gallery in London. Unlike every other drinking den, thirsty gallery-goers 
will just have to soak up the atmosphere, as alcohol cannot be bought on 
the premises. 
 
 

einde  
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 2 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 
 

Tekst 2 

 
 3 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 4 A B C 

 
 

Tekst 4 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 8 A B C D

A B C D  A B C DX B XA B C DXof ofA B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 
 
 

 9 1  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 10 A B C D 
 
 

Tekst 6 

 
 11 A B C D E 

 
 

Tekst 7 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C 

 
 15 A B C D E 

 
 16 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 17 A B C 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C 
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Tekst 9 

 
 22 A B C D  

 
 23  ..................................................................................................................  

 
 24 A B C D 

 
 

Tekst 10 
 
 

 25  ..................................................................................................................  
 

 26 A B C 
 
 

Tekst 11 

 
 27 A B C D E 

 
 28 A B C D 

 
 29 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 30 A B C D 

 
 

Tekst 12 

 
 31 A B C 

 
 32 A B C D 

 
 33 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet
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Tekst 13 
 
 

 34  ..................................................................................................................  
 

 35 A B C D 
 
 

Tekst 14 
 
 

 36 1  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 15 

 
 37 A B C D 

 
 

Tekst 16 
 
 

 38  ..................................................................................................................  
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

Pagina: 241Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0071-a-17-2-c 4 lees verder ►►► 
 

NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 44 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 2 
 

 3 A 
 
 

Tekst 3 
 

 4 C 
 
 

Tekst 4 
 

 5 A 
 

 6 B 
 

 7 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 A 
 
 

Tekst 5 
 

 9 maximumscore 2 
Voor twee van de volgende drie antwoorden met de volgende strekking: 
− De pruiken kunnen een gevaar voor de gezondheid zijn. / Kinderen 

kunnen op de pruiken gaan kauwen. 
− De pruiken zijn oncomfortabel / zitten niet lekker. 
− De kinderen zien er belachelijk mee uit. / Het is smakeloos. 
 
per juist antwoord  1 
 
Opmerking 
Voor een antwoord als ‘Het is onverantwoord’ geen punt toekennen. 
 

 10 C 
 
 

Tekst 6 
 

 11 E 
 
 

Tekst 7 
 

 12 D 
 

 13 B 
 

 14 A 
 

 15 A 
 

 16 A 
 
 

Tekst 8 
 

 17 A 
 

 18 B 
 

 19 D  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 20 D 
 

 21 A 
 
 

Tekst 9 
 

 22 C 
 

 23 maximumscore 1 
Voor een antwoord met de volgende strekking: 
Ze is zelf door (te bellen naar) een programma beroemd geworden. /  
Ze is op een zelfde (soort) manier beroemd geworden. 
 

 24 B 
 
 

Tekst 10 
 

 25 maximumscore 1 
Voor een antwoord met de volgende strekking: 
omdat die te eng waren / kinderen bang maakten / omdat die het gebouw 
ontsierden / omdat mensen het niet mooi vonden 
 

 26 B 
 
 

Tekst 11 
 

 27 E 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 onjuist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 30 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 12 
 

 31 C 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 13 
 

 34 maximumscore 1 
Voor een antwoord met de volgende strekking: 
daklozen (aan een huis/woning/onderdak) helpen / een einde maken aan 
dakloosheid 
 

 35 D 
 
 

Tekst 14 
 

 36 maximumscore 2 
Voor drie van de volgende vier antwoorden met de volgende strekking: 
− gaan wandelen op plekken waar geen honden komen 
− negeren / helemaal stil staan / doen alsof je een boom bent 
− minder nerveus reageren als er een hond in de buurt is 
− contact opnemen met Anxiety UK / hulp zoeken bij een instelling die je 

van je angst af kan helpen 
 
indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien een of geen goed 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 15 
 

 37 A 
 
 

Tekst 16 
 

 38 maximumscore 1 
Voor een antwoord met de volgende strekking: 
De pub is een kunstwerk / geen echte pub. 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 26 juni. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 www.independent.co.uk 
tekst 2 The Guardian, 2015 
tekst 3 First News, 2012 
tekst 4 The Guardian, 2015 
tekst 6 Daily Telegraph, 2015 
tekst 7 www.teenshealth.org 
tekst 8 www.firstnews.co.uk 
tekst 9 Sugar, 2010 
tekst 11 The Guardian, 2015 
tekst 12 www.tweentribune.com 
tekst 13 advertiser.ie, 2011 
tekst 15 www.mirror.co.uk 
 

einde  
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KB-0071-a-16-1-o

Examen VMBO-KB 

2016 
 
 
 

Engels CSE KB 

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. 

tijdvak 1
woensdag 18 mei
13.30 - 15.30 uur

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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Tekst 1 

 
Doggie Vibes 
 
A group of German Members of 
Parliament (MPs) are trying to 
change parliamentary rules – so 
they can take their dogs to work 
with them. 
 
Around 15 of Germany’s MPs 
have formally applied to parliamentary president Norbert Lammert to 
change the rules so they can bring their dogs, the Tagesspiegel 
newspaper reported. They are hoping some canine company could help 
make the atmosphere more constructive. “A dog has a positive effect on 
its environment,” said Heinz Paula, animal protection expert for the Social 
Democrat parliamentary party. 
 
 dailyeurope.org, 2013 
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Tekst 2 

 

How to introduce yourself 
 
Dave Greenbaum, Gawker 
MediaSep  
 
At a networking event, we often 
introduce ourselves with just our 
first name. Instead, try using your 
full name so people can remember 
it easier. 
We’ve talked about how hard it is 
to remember people’s names, but we have a nice tip to make it easier for 
others: Your parents gave you a first and last name for a reason; don’t 
hesitate to use them both. I’ll be honest here: The first couple times I tried 
this, I felt kind of    3   . After all, who cares about my full name? But you’d 
be surprised at how differently people treat you when you say your first 
and last name. It’s memorable, it’s powerful, and it’s the difference 
between making a lackluster connection and a surprisingly great one. 
You might think it’s too formal to use your full name, but the goal here is 
to make it easier for others to remember you. After all they probably know 
people with your first name, but no one with both your first and last name. 
 
 lifehacker.co.in 
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Tekst 3 

 

Flatly refuse the shoes 
 
Call me a boring kill-joy medic, but  
I can’t see the appeal in the latest 
footwear craze for women – heel-less 
high heels. 
 Harry Potter star Emma Watson, 
along with the likes of Victoria Beckham, 
have been spotted sporting the heel-
less shoes. I say sporting, but there’s 
absolutely nothing sporting about seeing 
them wobble down the red carpet as 
they try to balance on the balls of their 
feet and not topple backwards. 
 I was at a party last week and saw 
someone wearing them – she spent most of the evening either holding 
someone’s arm or leaning against the wall for support. 
 All I could think of was the risk of arthritis in her toes, of spinal 
problems and bunions. So bring back flats immediately. 
 
 The Daily Telegraph, 2014 
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Tekst 4 

 

The most expensive liquid on the planet  
 
QUESTION  
I’ve worked out that the ink for my printer costs more than my favourite 
perfume! Is there any reason not to use cheaper generic or recycled 
cartridges? 
 
ANSWER 
Be aware that if you use anything other than the manufacturer’s own 
cartridges you will invalidate your printer’s warranty. So if your printer is 
still  covered, use the real products and shop around for cheap prices on 
them – try amazon.co.uk or moneysupermarket.com. If you print a lot, buy 
high capacity or XL versions of the cartridge.  
Own brand or generic cartridges, such as from PC World and Staples, are 
obviously going to be cheaper, but avoid buying from unknown shops, as 
poor-quality cartridges may leak or clog your print heads. The cheapest 
option is to use recycled cartridges – these are branded cartridges that 
have been returned and refilled. PC World, WH Smith and Ink Express 
(which refill while you wait) offer these. If you buy online, make sure it’s 
from reputable sites that offer a returns policy, such as stinkyink.com or 
prink.co.uk. We’d always advise you to avoid home kits where you refill 
ink cartridges yourself – these are fiddly to use, messy and could damage 
your printer.  
 
 Good Housekeeping, 2013 
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Tekst 5 

 

Should I keep my smartphone and tablet out of my 
bedroom? 
 

1 Our being accessible all the time may 
not be as great as we think it is. More 
than 80% of people with smartphones 
have them switched on all the time, 
including in bed. Mobiles or tablets 
often get used as alarm clocks, but 
once on the bedside table they’re a 
terrible temptation for one final text or 
email after the light goes out. But even if you don’t use your device it may 
disrupt your sleep. A small study of tablets (used by 13 volunteers aged 
20) from the Rensselaer Polytechnic Institute in New York found that the 
light from these sources suppresses the body’s melatonin levels by 23% 
when used for two hours before bedtime. The authors speculated that 
since melatonin levels reflect how dark it is outside and tell the body how 
ready it should be for sleep, tablets may contribute to insomnia. 

2  A laboratory in the USA advises not to use a tablet before bed, even 
just to read,    7    the light shines directly into your eyes. If you read with 
a lamp however, the light points down. Last week research from the Mayo 
Clinic in Arizona, published in the journal Sleep, suggested that turning 
down the light on these devices could reduce melatonin suppression and 
improve sleepiness. So can you stack your mobile devices back on your 
bedside table after all? 

3  Doing anything stimulating before going to bed – reading with a light in 
your face, answering emails – increases insomnia. Good sleep hygiene 
means relaxing in a dark room without noise. Other studies have shown 
that using mobile phones and tablets too much – however much that is, 
and wherever it is done – causes disturbed sleep and depression, 
especially in young people. Being accessible all the time may not be as 
great as we think it is. And we should definitely be more selective about 
how much of the outside world gets into our bedrooms. 
 
 The Guardian, 2013 
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Tekst 6 

 

“I’m Proud to Be a Bin-Raker!” 
 
Jodie’s breakfast, lunch and dinner all come out of a bin! 
 

1 “My parents are ‘freegans’ and bring me up as one too. Most people don’t 
really know what freeganism is. They think that freegans are poor and 
that’s the reason we have to forage for food to eat, but they don’t know 
what they’re talking about! The main reason for doing this is that freegans 
refuse to pay for goods that have exploited animals, workers and the 
environment before they even hit the shelves. In addition to this, freegans 
want to help limit the waste that our society generates every single day. 

2  For example, every year families and supermarkets across the country 
waste millions of tonnes of perfectly edible food! And so, by us rescuing 
this food from their bins, the    11    benefits from having less waste rotting 
in landfills or being burnt – both of which lead to the emission of harmful 
gases into the atmosphere. 

3  Ever since I can remember, my parents have taken me foraging with 
them. We generally go to our local supermarket about three or four times 
a week after it has closed. We head round to the back of the shop, where 
there are five massive bins all filled with food that the supermarket has 
chucked out that day and we start rummaging through it. The 
supermarket’s excuses for throwing all this food away are really stupid – 
things like the packaging has been damaged, the product didn’t sell 
quickly enough before a fresh delivery arrived, the packaging had a 
competition on it and the closing date has passed or the item is just 
nearing its sell-by date! The point is that none of these reasons mean that 
the food isn’t safe to eat. In fact, a lot of people might be surprised to 
know that most of the products we find are actually still in their original 
packaging and haven’t even been opened yet. 

4  I’m 15 now but up until I was about 12, I kept the fact that I was a 
freegan secret because I was terrified that people would make fun of me. 
One day during English class at school though, we were asked to prepare 
a talk on something that’s important to us and I decided it was time to 
announce that I was a freegan, and proud of it! After all, maybe I could 
convince some of my classmates that it was the right way to live, too… 

5  Unfortunately, I was wrong. My best mate, Carly, is the only one who 
stuck by me after I did my talk. She doesn’t want to be a freegan herself, 
but she understands why I do it and is really supportive. Meanwhile, 
everyone else in my class gossiped to the whole school about my lifestyle 
and now I constantly get bullied. People call me loads of names like ‘bin-
raking pikey’, ‘dirty dumpster diver’ and ‘litter licker’. Sometimes it really 
gets me down, but all I can do is stick to my principles and keep doing 
what I believe in – otherwise the people who bully me will have won…” 
 
 Sugar, 2009 
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Tekst 7 

 

My guide dog is my best friend! 
 
Having a guide dog has meant that 17-year-old 
Hannah Stevenson is so much more 
independent. She’s taken Oscar on the tube, a 
plane – he even came to Alton Towers with her! 
 

1 I was 15 when I first got my guide dog, Oscar – 
or Oz as we call him. I actually used to be 
petrified of dogs. I got bitten twice when I was 
about two – once was in my face, so I was 
really scared of them. However, when I had to 
go and learn braille when I lost my sight, the 
braille teacher had a guide dog and it just kind 
of dawned on me that, ‘Oh, I’m blind – I could 
have a guide dog’. I’d never thought about it before. 
 

2 It sounds stupid but I don’t think of myself as a blind person – I  just think 
of myself as Hannah. When I realised I could have a guide dog, I learned 
some more about it and it sounded really good. I remember the day I first 
met Oscar. He wasn’t quite sure about me to start with! I was like, ‘Oh no, 
this is really bad!’, but then he came back to where I live in Wales for the 
weekend. He wasn’t there to work – it was just to see if we’d get on well 
together, and to play and bond with each other. It went really well and at 
the end of that I decided I wanted to have Oscar as my guide dog. I was 
so happy. It didn’t take long for him to feel like part of the family. 
I remember when I’d been away for a week – he followed me everywhere 
when I got home, and he even tried to get in the shower with me! Now 
he’s always with me. 
 

3 Oscar helps me with so many things on a daily basis. My school building 
is located on a hill with lots of steps, so it’s really not the easiest place to 
get around! My friends were always really good – I was really lucky in that 
they would guide me around before I had Oscar, but now I can go 
wherever I want whenever I need to. If I need to go to geography early to 
speak to the teacher then I can. It’s just like being like everybody else 
really. Before I had Oscar, I could get around, but it was hard – I just had 
to feel my way with a cane all the time. When I’m with Oscar I can just tell 
him to find the steps or the lift or a chair and he’ll find it for me. It’s so 
much easier! It’s nice to have company when you’re going about as well. 
If you get lost with a cane you really are lost, but if you get lost with Oscar 
it’s just like, ‘Oh well, he’s with me and it’s OK – we’ll just try another 
route’. 
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4 It’s funny – when you have a guide dog, everyone talks to you. It always 
takes me twice as long to get anywhere! But when you have a cane, 
nobody talks to you – even people that you know. People don’t like canes, 
so you’re kind of isolated. It’s also just the little things that he’s helped me 
with. If I want to go to the toilet when I’m out for a meal with my friends I’ll 
just get up and go. When I was using a cane, I didn’t feel so confident. I’d 
wait until someone else went and go with them or I might not go at all – 
just because it’s easier. 
 

5 Oscar is very protective of me when he’s working. When I go to the 
doctor, if he doesn’t know him he’ll stand in the way and not let him touch 
me. I have to get him to move out of the way! His personality is completely 
different when he’s not working, though. When he’s got his harness on 
he’s very serious and he’s like, right, I’ve got work to do. But when the 
harness is off he’s very playful – he’ll run around the house looking for 
pyjamas and socks! We have lots of fun together – he’s my best friend. 
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Tekst 8 

 

Pay it Forward 
 
A woman started an act-of-
kindness chain that lasted for 
hours and hundreds of 
customers at a Starbucks 
drive-thru in St. Petersburg, 
Florida. She ordered an iced 
coffee around 7 in the morning 
Wednesday and asked to pay 
for the caramel macchiato for the stranger in the car behind her, who 
returned the favor. The chain kept going as employees began keeping 
count. By 1:30 the chain had reached 260 customers. 
 
Customers first ordered at the speaker. When they came to the next 
window, employee Vu Nguyen told them their beverages had already 
been paid for by the person in front of them. Would they like to return the 
favor? 
 
“It makes your day better, I think,” said Lexie Kane, 17, of St. Petersburg, 
who ordered an iced coffee. Tim Burnside, 19, had visited in the morning 
and paid it forward so he returned later to see whether it was still going 
on. Seeing that it was, he ordered a second chai tea. “It’s nice just to do a 
random act of kindness for someone you don’t know,” said Burnside, also 
of St. Petersburg. Some said the simple act connected them to all in line 
before them while others said they didn’t want to be the one to end it. 
 
The chain finally ended around 6 o’clock in the evening when customer 
number 379 pulled up and ordered a regular coffee. Nguyen leaned out 
the window, explained the chain and asked if the woman would like to 
participate. She declined, saying she only wanted to pay for her coffee. 
Nguyen said he doesn’t believe she understood the concept of paying it 
forward. 
 
 tweentribune.com, 2014 
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Tekst 9 

 

Public Library 
 
adapted from an article by Kate McGeown 
 

 
 

1 If you put all the books you own on the street outside your house, you 
would expect them to disappear in a flash. But one man in Manilla tried it 
– and found that his collection grew. Hernando Guanlao is a cheerful man 
in his early 60s, with one abiding passion – books. They’re his pride and 
joy, which is just as well because, whether he likes it or not, they seem to 
be taking over his house.  
 

2 Guanlao has set up an informal library outside his home in central Manilla 
to encourage his local community to share his joy of reading. The idea is 
simple: readers can take as many books as they want, for as long as they 
want – even permanently. It’s a policy you might assume would end very 
quickly – with Guanlao having no books at all. But in the 12 years he’s 
been running his library he’s found that his collection has grown rather 
than diminished, as more and more people donate to the cause. 
 

3 Guanlao started his library in 2000, shortly after the death of his parents. 
He was looking for something to honour their remembrance, and that was 
when he hit upon the idea of promoting the reading habit he’d inherited.  
“I saw my old textbooks upstairs and came up with the concept of having 
the public use them,” he says. So he put them outside the door of his 
house to see if anyone wanted to borrow them. They did, and they 
brought the books back with others to add to the collection – and the 
library was born. 
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4 Somehow, every day, a steady stream of people find their way there, to 
browse and to contribute. But it’s people like Celine who sustain the 
library. She lives down the road from Guanlao which gives her the 
opportunity to help by regularly visiting with bulging bags of books. She 
says she loves the concept because Filipinos – certainly those who are 
not particularly wealthy – have limited access to books. “Considering the 
income here, I think parents have other priorities.” 
 

5 As we sit outside Guanlao’s house watching people browse through his 
collection, he tells me why he thought it was worth spending all his time – 
even to the point of giving up his job and surviving purely on his savings – 
to maintain the library. He has also given several boxes of books to a man 
trying to set up a similar venture outside Manilla. “You don’t do justice to 
these books if you put them in a cabinet or a box,” he says. “A book 
should be used and reused. It has life, it has a message. As a book 
caretaker, you become a full man.”  
 
 bbc.co.uk, 2012 
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Tekst 10 

 

Support the School Food Revolution! 
 
adapted from an article by Henry Dimbleby 
 

1 I have tried hard to turn my children into healthy eaters. Our eldest, 
George, aged four, has his own tiny vegetable patch in our back garden, 
in which he and I have grown radishes, lettuces and wild strawberries. 
And yet, if left to his own devices, he would subsist entirely on Cadbury 
Fingers. His evolutionary instinct to gorge on sugary, fatty foods at every 
opportunity is simply too strong to be overridden by his tender will. So  
I have a lot of sympathy, both personal and professional, with those 
people whose job it is to produce healthy food on a tight budget for 
schoolchildren, and then persuade them to eat it.  
 

2 Still, since 2005, when Jamie Oliver alerted the nation to just how bad 
much school food had become, the central argument has been more or 
less won. Most people now agree it’s highly difficult to nourish the mind 
unless you have first nourished the body. The average standard of food in 
schools has already improved, thanks to the efforts of many individual 
staff and volunteers and there are isolated pockets of brilliance. Some 
places have gone far beyond the basics. I have visited inner-city schools 
where the children grow their own five-a-day in kitchen gardens; and 
where chickens scratch about in the playground, laying eggs for the 
kitchen. 
 

3 There are,    28   , also many places 
that have not yet made progress. 
Half of our secondary schools still 
offer pizzas and starchy food 
cooked in oil on most days. A third 
of young people are not choosing a 
healthy balanced meal. No school in 
the land wants its children to eat 
bad food, so the question is: what is 
holding them back? 
 

4 Every school has a different way of doing things. Some employ their own 
chefs, for instance. Others use council caterers or private contractors. The 
logistics of producing nutritious school meals – fresh, consistent and to a 
budget – however, are always maddeningly difficult. But if the school food 
revolution is to succeed, we have to tackle this head-on. 
 
 guardian.co.uk, 2012 
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Tekst 11 

 

Rhubarb Disaster 
 

1 A jar of exploding rhubarb chutney caused a 
scene of destruction. The homemade 
preserve blew up in the fridge, ripping the 
door off of its hinges and rocking Margaret 
Goodwin’s flat as she lay asleep at 7am in the 
morning. When she went to see what the 
‘bomb’ was, she found that her family 
photographs had been smashed by the fridge 
door as it was flung across the kitchen, 
knocking pieces from the wall. The explosion 
had also temporarily lifted the ceiling, leaving 
cracks in the top of the wall, living room and 
porch, and blew the casing off an extractor 
fan. 

2  The rhubarb chutney, a gift from a friend, had exploded when gas 
fermented and built up inside the glass jar. “If I had been standing in the 
way, it would probably have killed me,” said Mrs Goodwin. “The noise was 
absolutely deafening, even in my bedroom, and when I went to 
investigate, I wasn’t sure at first what had happened. We don’t have gas 
in the building but it was obvious something out of the ordinary had 
happened. I was quite shaken up. You wouldn’t think a little jar of rhubarb 
chutney could cause so much devastation,” Mrs Goodwin added.  

3  She dialled 999 because she wasn’t sure of the cause and feared 
there could be more explosions. Firefighters were baffled at first. They 
checked the fridge wiring and found it had been working normally. It was 
only when a technical director from Hanover Housing Association, which 
runs the sheltered block where Mrs Goodwin lives, inspected the flat that 
he established the cause to have been the rhubarb chutney jar.  

4  Mrs Goodwin said that her friend has not had any problems with her 
rhubarb chutney from the same batch. “She’s been very    32    since it 
happened: she’s been round to clear up and she took my frozen stuff 
away to put in her fridge and freezer while I sort myself out with a new 
fridge,” she said. “I have Googled it and I can’t find anything remotely like 
this happening before, apart from one case they are investigating in New 
Zealand. I thought the pressure building up inside the fridge would simply 
have forced the door open to let the gases escape, but the fire brigade tell 
me that when gases build up inside a fridge, it actually makes the door 
shut and seal itself even tighter.”  
 
 telegraph.co.uk, 2013 
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Tekst 12 

 

Do you know your digital footprint? 
 
adapted from an article by Stephanie Kinmon 
 

1 … 
Technology expert Will Richardson defines digital footprints as “online 
portfolios of who we are, what we do, and by association, what we know”. 
Every time you get on a website, click on a link, post a picture, update a 
status, or like anyone else’s status or picture, it is tracked. People can go 
online to any search engine, such as Google, or any Social Media site and 
search you. They can see every picture that you have posted, every 
status that you have updated, every tweet, and even other people’s 
statuses and pictures that you have liked.  
 

2 … 
Actually, this can affect your life in major ways. It can cause you to not get 
a job, or even not to get into the college that you want. A recent survey 
found 70 percent of employers surveyed said they had rejected job 
candidates based on data uncovered online. Of the 500 best universities, 
20 percent reported Googling an applicant, and 24 percent said they 
searched someone using social media. If they see anything that they don’t 
want their school, company or name associated with, they won’t even give 
you a second look, no matter how qualified you may be. All because of 
what you do online. 
 

3 … 
Never post anything that may be in the least bit revealing, and never bash 
anyone or anything. Don’t be rude to anyone, whether you feel you have 
the right to or not. Don’t post anything with swear words in it, even if it 
may be a joke. Think about what you do when you are just kidding around 
with your friends. Is it worth it? 
 
 
 tweentribune.com, 2013 
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Tekst 13 

 

Center Parcs 
 
CENTER Parcs, operator of four forest holiday villages around England, is 
looking to recruit 1,500 staff for its latest 250-million-pound site at Woburn 
Forest in Bedfordshire. 
 Among others, the village needs 1,500 housekeepers, 126 waiting 
staff, 53 spa therapists, 50 lifeguards and 19 nursery nurses. 
 Recruitment is expected to be finished by January, leaving time to 
train the new workforce before the first guests arrive in spring next year. 
 Martin Dalby, chief executive of Center Parcs UK, said: ‘I’m delighted 
that we are able to create such a large number of new jobs and offer 
people an exciting and rewarding career. Our employees play an 
important role during our guests’ short breaks with us and I’m confident 
that the Woburn Forest team will recruit 1,500 enthusiastic individuals who 
truly reflect our values.’ 
 Center Parcs UK, owned by the Blackstone Group, already has four 
other locations – at Sherwoord Forest in Nottinghamshire, Elveden Forest 
in Suffolk, Longleat Forest in Wiltshire and Whinfell Forest in Cumbria. 
They attract more than 1.7 million guests every year. 
 
 Daily Mail, 2013 
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Tekst 14 

 

How could two little kittens stop a train? 
 

1 It only took two kittens to stop 
New York City’s subway in its 
tracks. Power was cut to the B 
and Q train lines in Brooklyn for 
more than an hour after Judy 
Brown reported Thursday 
morning that her kittens were 
loose in the nation’s largest 
subway system. 
 

2 The furry cats, one black and the other white with gray stripes, were finally 
found on the tracks and rescued about seven hours later. How they got 
there was a mystery. They were seen running dangerously close to the 
high-voltage third rail. Judy rushed to a subway station with cat food for 
transit workers to use in order to try to catch them. Power was suspended 
between several stops for 90 minutes. The express line was stopped for 
another half-hour while workers kept searching. But the skittish kittens 
disappeared again before being discovered Thursday evening under the 
third rail of an above-ground express track. Police officers removed the 
kittens in crates. 
 

3 Officials said workers and passengers in Brooklyn’s Flatbush 
neighborhood had been on the lookout for the kittens and train operators 
were asked to proceed with caution. If they saw anything on the tracks, 
they were required to stop and notify the rail control center. Some 
passengers wanted to help by scouring the tracks but were turned down 
by subway workers, because of safety concerns. While the effort on 
behalf of the kittens created delays for passengers, the Q line operated a 
shuttle service between two of its normal Brooklyn stops. 
 
 tweentribune.com 
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Tekst 15 

 
 

Go Slow Danger 
 
The £100million-a-year revenue from speeding 
tickets came under fire yesterday. One in four 
accidents occur at speeds lower than 10mph, 
says an accident lawyers’ report. 
 Phil Waters, of Your Legal Friend, said: 
“The Government needs to expand its focus from punishing speeding 
drivers. Driving slowly doesn’t always mean you are driving safely.”  
Most accidents happened at roundabouts or junctions, he said. 
 
 
 Daily Express, 2013 
 
 

einde  

Pagina: 274Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



KB-0071-a-16-1-u 

Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

Pagina: 275Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0071-a-16-1-u 2 / 5 lees verder ►►►

Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 3 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 4 A B C 

 
 

Tekst 4 

 
 5 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
 
 

Tekst 5 

 
 6 A B C 

 
 7 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 8 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 

 9 A B C 
 
 

Tekst 6 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 
 12 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 
 

Tekst 7 

 
 15 A B C D 

 
 16 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 

 17 A B C D 
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 18 Met een blindenstok  ..................................................................................  
 
en met een blindenstok  .............................................................................  
 

 19 A B C 
 
 

Tekst 8 

 
 20 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 21 A B C D 

 
 22  ..................................................................................................................  

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D E 

 
 

Tekst 10 

 
 26 A B C D 

 
 27 A B C D 

 
 28 A B C D 

 
 29  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 11 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C D 

 
 32 A B C D 

 
 33 A B C D  
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Tekst 12 

 
 34 Zet een kruisje in het juiste vakje. 

 

 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?     

 
 35 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 36 A B C D 

 
 

Tekst 14 

 
 37 A B C 

 
 38 A B C D 

 
 

Tekst 15 

 
 39 A B C D 

 
 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE KB 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 

 KB-0071-a-16-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Pagina: 280Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 

onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
dat de sfeer (op het werk) verbetert / dat er beter gewerkt wordt 
 
Opmerking 
Voor een vertaling van het citaat geen scorepunt toekennen. 
 
 

Tekst 2 
 

 2 C 
 

 3 D 
 
 

Tekst 3 
 

 4 C 
 
 

Tekst 4 
 

 5 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 5 
 

 6 A 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 9 B 
 
 

Tekst 6 
 

 10 A 
 

 11 A 
 

 12 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 13 C 
 

 14 B 
 
 

Tekst 7 
 

 15 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 16 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 17 D 
 

 18 maximumscore 2 
Twee antwoorden met de volgende strekking: 
Met een blindenstok … 
− praat niemand met je / voel je je/raak je geïsoleerd 
− voel je je onzeker / heb je minder zelfvertrouwen 
− moet je (vaak) op anderen wachten (om je te helpen) 
− ga je minder makkelijk ergens naar toe (bijvoorbeeld naar het toilet)  
 
per goed antwoord  1 
 
Opmerking 
Als er voordelen van een hulphond worden genoemd, geen scorepunten 
toekennen. 
 

 19 A 
 
 

Tekst 8 
 

 20 A 
 
 

Tekst 9 
 

 21 C 
 

 22 maximumscore 1 
If you (alinea 1) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 C 
 

 24 A 
 

 25 C 
 
 

Tekst 10 
 

 26 A 
 

 27 C 
 

 28 D 
 

 29 maximumscore 1 
The logistics 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 11 
 

 30 A 
 

 31 A 
 

 32 D 
 

 33 B 
 
 

Tekst 12 
 

 34 maximumscore 2 
 alinea 1 alinea 2 alinea 3 nergens 
How can you prevent 
negative effects? 

  x  

Who is responsible?    x 
Why should you be careful?  x   
What is a digital footprint? x    
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 35 C 
 
 

Tekst 13 
 

 36 B 
 
 

Tekst 14 
 

 37 A 
 

 38 D 
 
 

Tekst 15 
 

 39 A 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de eerste tien kandidaten per examinator in het programma 
WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 

6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 dailyeurope.org, 2013 

tekst 2 lifehacker.co.in 

tekst 3 The Daily Telegraph, 2014 

tekst 4 Good Housekeeping, 2013 

tekst 5 The Guardian, 2013 

tekst 6 Sugar, 2009 

tekst 8 tweentribune.com, 2014 

tekst 9 bbc.co.uk, 2012 

tekst 10 guardian.co.uk, 2012 

tekst 11 telegraph.co.uk, 2013 

tekst 12 tweentribune.com, 2013 

tekst 13 Daily Mail, 2013 

tekst 14 tweentribune.com 

tekst 15 Daily Express, 2013 

 

 

einde  
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KB-0071-a-16-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2016-1 
 

Engels vmbo-KB 
 
Centraal examen vmbo-KB  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-KB 
 
Bij het centraal examen Engels vmbo-KB: 
 
Op pagina 5 bij vraag 1 moet 
 
Opmerking  
Voor een vertaling van het citaat geen scorepunt toekennen. 
 
vervangen worden door: 
 
Opmerking  
Voor een vertaling van het citaat uit de vraagstelling “so they can take their dogs to 
work with them” geen scorepunt toekennen. 
 
 
Op pagina 8 bij vraag 34 moeten altijd 2 scorepunten worden toegekend, ongeacht of 
er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.  
 
Toelichting bij de aanvulling op vraag 34: 
In de vraagstelling ontbreekt de richtlijn dat er in elke kolom slechts één kruisje ingevuld 
mocht worden en in het correctievoorschrift worden de nadere richtlijnen voor het 
toekennen van de scorepunten niet vermeld.. 
 
 
Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert Cito 
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. Dit dient om 
de onderzoeksgegevens gelijk te trekken aan de gegevens zoals die, na wijziging, in de 
schooladministratie voorkomen. 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels vmbo-KB. 
  
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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KB-0071-a-16-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2016-1 
 

Engels vmbo-KB 
 
Centraal examen vmbo-KB  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-KB 
 
Bij het centraal examen Engels vmbo-KB: 
 
Op pagina 5 bij vraag 1 moet 
 
Opmerking  
Voor een vertaling van het citaat geen scorepunt toekennen. 
 
vervangen worden door: 
 
Opmerking  
Voor een vertaling van het citaat uit de vraagstelling “so they can take their dogs to 
work with them” geen scorepunt toekennen. 
 
 
Op pagina 8 bij vraag 34 moeten altijd 2 scorepunten worden toegekend, ongeacht of 
er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.  
 
Toelichting bij de aanvulling op vraag 34: 
In de vraagstelling ontbreekt de richtlijn dat er in elke kolom slechts één kruisje ingevuld 
mocht worden en in het correctievoorschrift worden de nadere richtlijnen voor het 
toekennen van de scorepunten niet vermeld.. 
 
 
Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert Cito 
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. Dit dient om 
de onderzoeksgegevens gelijk te trekken aan de gegevens zoals die, na wijziging, in de 
schooladministratie voorkomen. 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels vmbo-KB. 
  
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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KB-0071-a-16-2-o 

Examen VMBO-KB 

2016 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 

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. 

tijdvak 2
donderdag 23 juni
13:30 - 15:30 uur
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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 
 

Pagina: 293Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0071-a-16-2-o 3 / 8 lees verder ►►►

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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Tekst 1 

 

Sugar Books Club 
 

 

Meet the new books on the block this month  

 
The Replacement by Brenna Yovanoff (Simon & Schuster) 
Mackie Doyle is not one of us. Though he lives in the small town of 
Gentry, he comes from a world of tunnels and black murky water. He 
is a Replacement, left in the crib of a human baby sixteen years ago. 
He is fighting to survive in the human world and would give anything 
to live among us, to practice on his bass or spend time with his crush, 
Tate. But when Tate's baby sister goes missing, he must face dark 
creatures and find his rightful place in our world. 

 

 

 
Inside Out by Maria V. Snyder (Mira Books) 
I'm Trella. I'm a scrub. A nobody. One of thousands who work the 
lower levels, keeping Inside clean for the Uppers. lmagine working for 
ten hours with one five-minute break a day. I've got one friend, do my 
job and try to avoid the Pop Cops. So what if I occasionally use the 
pipes to sneak around the Upper levels? The only neck at risk is my 
own… until I accidentally start a rebellion and become the go-to girl 
to lead a revolution. Oops. 

 

 

 
A Beautiful Lie by Irfan Master (Bloomsbury)  
This novel is set in India in 1947 at the time of Partition. Although the 
backdrop is this key event in Indian history, the novel is even more 
far-reaching, touching on the importance of tolerance, love and family. 
Desperate to keep things normal for his dying father, Bilal decides to 
pretend that India isn't at war. Even though it is. Which makes his lie 
really hard to keep up and makes it hard for us not to cry. 

 

 
Sugarscope 
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Tekst 2 

 

 
 
LG has become the first major company to launch a location real-time 
tracing gadget – the Kizon – ready for parents to use. 
 Designed for pre-school and primary school children, the Kizon allows 
the child to call their parents’ preconfigured number by pressing a button, 
or accept calls from their parents with the same button. If they fail to press 
it within 10 seconds the device will automatically let the caller listen in to 
the machine’s built-in microphone. 
 Not everyone thinks it’s such a great idea. Privacy group Big Brother 
Watch says LG must make clear how the device’s security system 
guarantees no one other than the parent has access to the child’s 
whereabouts online. 
 And it raises another question: at what age are you preventing your 
children from learning to cope on their own? “New technology has a way 
of throwing up parenting challenges that get right to the heart of the line 
between being responsible for your children and invading their privacy,” 
says Justine Roberts, founder of a support site for parents called 
Mumsnet. 
 
 The Big Issue, 2014 
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Tekst 3 

 
 
Website’s Altered Images Conjure Up a Surreal London 
 
Anna Davis 
 
GUARDSMEN with towerblocks on their heads, the London Eye with pods 
flying in all directions and the ghostly image of St Paul’s Cathedral before 
it was ravaged by the Great Fire of London… These are some of the 
surreal pictures that feature on the Londonist website. It invites its visitors 
to send in digitally altered images of classic scenes in the capital. 
 In the doctored photograph of the band of the Welsh Guards, the 
soldiers appear to have exchanged 
their regular bearskins for a series 
of futuristic Norman Foster “Gherkin” 
office blocks. Another picture 
imagines the view from the 
Millennium Bridge if the original 
St Paul’s Cathedral had not been 
destroyed by the Great Fire in 1666. 
The ghost of the ill-fated building 
rises above the cathedral designed 
by Christopher Wren in 1668. The 
picture’s creator, Matt Brown, said: “My original intention was to 
superimpose the old St Paul’s as though it was really there, but I like the 
ghostly image better.” 
 
 Evening Standard, 2007 
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Tekst 4 

 

Pilot licence, tribute to a heroine  
 

1 A delighted Carol Vorderman 
achieved a lifelong ambition by getting 
her private pilot’s licence. She may 
have only just got her wings but she is 
already planning a risky challenge 
once attempted by her aviation hero, 
American Amelia Earhart. Next year, 
Carol will follow Amelia’s daring but 
doomed 1937 solo flight around the 
world. If successful, she will become the ninth woman to do this. Today, 
she tells why “the hard work starts now”. 

2  “It will take a year to train for my commercial pilot licence and my 
instrument rating which will allow me to fly safely in the clouds. Then the 
big trip which should take about three months. It is a complex and tricky 
project and it is dangerous and risky. But if I    5   , I will be the ninth 
woman to fly solo around the world and the person to go from first solo 
flight to flying a global solo quicker than anyone else.  

3  This summer, I took my first solo flight live on ITV’s show This 
Morning. It was a great first flight and a good landing. It was more exciting 
than presenting any TV show. I’ve had an amazing response since then. A 
lot of people are terrified of flying so they find it fascinating. There’s still 
something magical about it. You see an enormous aircraft and think: ‘How 
on earth will that get into air?’ Luckily the laws of physics help us out…  

4  Flying is full-on but it suits how my brain works. When you’re in 
command of a plane, you have to remain alert. It’s suited to a brain that 
enjoys coping with lots of inputs at the same time  ̶  a brain that enjoys a 
little pressure. Being good and fast with numbers helps. There are an 
awful lot of numbers: wind speeds and directions, pressure settings, 
navigational calculations, times and distances, weights and balances, 
take-off roll winds. It’s like operating in a three-dimensional whirling sea. 
You have to be ‘on’ all the time and be ready for anything.  

5  My husband Duffy has been incredibly supportive. He’s a former Red 
Arrows squadron leader and a brilliant pilot. He’s also a former military 
fast jet instructor so he helped me out with the homework. Six months ago 
we bought a second-hand Diamond DA40 which we call ‘Sputts’. It’s 
changed our lives completely. We use her nearly every day. We have a 
great time and are so happy up there. It’s changed my perspective on the 
world. When you are in a small aircraft, at just 2,000ft, the beauty of the 
earth and all that’s in it becomes almost spiritual. The small things in life 
are no longer important, mobile phones won’t work, no emails or texts.  
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6  Our little plane is a beauty  ̶  so fuel efficient. Last week from Bristol to 
Manchester, Manchester to Middlesbrough and back to Manchester, then 
on to Cambridge. How much did that cost? Just 63 pounds in fuel… she 
uses less fuel than almost any of the cars on the road. And I don’t miss 
those rush hours on the M6 motorway.”  
 
 The Sun, 2013 
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Tekst 5 

 

Travel the World    10     
 

1 Michael Wigge, a travel journalist 
and videographer who speaks 
German, English and Spanish, 
travelled 25,000 miles to 
Antarctica, hitchhiking, bartering 
and working his way by ship, 
plane, car and foot, from Europe 
to Canada and the U.S. and then 
through South America. What 
made this journey special: he left 
his wallet at home. Here are some details on how he did the project and 
how it went. 
 

2 FOOD: At first, Wigge took food from garbage bins behind supermarkets, 
but he soon realized that ‘dumpster diving’ wasn’t necessary. “I could walk 
in and do a barter. I offered to clean the floor or the shelf or wash the 
dishes in the restaurant in exchange for an old sandwich. And most of the 
people I approached with such an offer in shops, supermarkets and 
restaurants gave me something.” 
 

3 ACCOMMODATIONS AND ATTITUDES: In South America, he found that 
“people were very helpful if I went to their door and said, ‘I have no idea 
where I will sleep tonight, can I sleep here?’ There was this helpfulness, 
this hospitality, maybe because many people there are poor and they 
know how it feels. They didn’t care about my story. But in the U.S., it was 
more about the story. They would say, ‘This is cool, we want to help you 
reach your goal.’ Americans really go for this.” 
 

4 WORK: He crossed the Atlantic working on a container ship from Belgium 
to Canada in exchange for his passage, doing everything from paint jobs 
to changing the oil in the engine room. In Las Vegas, he engaged in pillow 
fights for $1 on the street and offered his back as a ‘human sofa’ for tired 
visitors. In San Francisco, he collected tips for pushing heavy tourists up 
the hills. Eventually he had 300 $1 bills, which he used to buy his plane 
fare to Costa Rica. From there he hitchhiked to Panama, where he worked 
as a butler for the German ambassador, taking care of his household. 
 

5 WORST JOB: Wigge’s job as a porter carrying tourists’ luggage in 
exchange for a trip to Machu Picchu, the ancient Inca city in the Peruvian 
Andes, ended ‘in a bit of a mess’. “I was the worst porter the Andes had 
ever seen,” he said. The other workers were accustomed to handling tents 
and meals for tourists along the 50-mile, five-day route, then running 
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ahead carrying 60 pounds of luggage on their backs in time to set up the 
next campsite before the tourists arrived, all at 14,000-feet elevation. But 
Wigge did not have the stamina to keep up. 
 

6 ADVICE: “I would like to motivate people, inspire people,” he said. “If 
you’re not too vain to do something like pillow fighting or being a human 
sofa, you can barter your way from something very small to something 
very big. Why not travel and be a bit silly?” 
 
For more inspiration, take a look at Wigge’s website – 
http://www.howtotraveltheworldforfree.com – and self-published book, 
“How to Travel the World for Free: I Did It, and You Can Do It, Too!” 
 
 tweentribune.com, 2012 

Pagina: 307Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0071-a-16-2-b 9 / 17 lees verder ►►►

Tekst 6 

 
Out of the Frying Pan into Attire 
 
By Rebecca Gonsalves 
 

1 When Alexander Beck, 17, went on a shopping 
trip to Cambridge he had no idea that events that 
day would change his life in such a dramatic 
fashion. He was about to enter a bookshop with 
friends when a stranger shouted out to him: “Stop, 
I love your face.” The rather forward stranger was 
a modelling scout, Ceasar Perin, who saw 
something in Beck that he knew would be perfect 
for the world of high fashion. 

2  A month later, the seventeen-year-old put a 
hold on his studies at Newport Free Grammar 
School and threw in the towel at his £6-an-hour 
side-job. He posed for a series of portfolio photos, 
which were sent to international fashion houses. 

3  Mr Perin knew his instincts had paid off as labels clamoured to book 
the new face. The teenager could swap the drudgery of manning the 
deep-fat fryer at his local fish-and-chip shop for a life of international 
glamour as a model. “All the labels, including Gucci, wanted to book Alex, 
but Prada booked him exclusively,” Mr Perin said. After Milan, the scout 
took his protégé to Paris, where he appeared on the catwalk of Dior, as 
well as those of Yves St Laurent, Louis Vuitton, Lanvin, Raf Simons and 
Acne. 

4  A model’s life is something of a change for the low-maintenance 
teenager. He confessed: “I used to get up 15 minutes before my school 
bus would leave and didn’t take time over my appearance. I never thought 
I was good enough to be a model.” 
 
 The Independent, 2011 
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Tekst 7 

 

Inky Regrets 
 
based on an article by Imogen Edwards-Jones 
 

1 About 25 years ago I went through my ‘tattoo 
phase’. The swallow came first. I remember 
wandering through the streets of Bristol, 
while I was at university, trying to find a 
small, grubby parlour where a bloke with 
more tattoos than teeth scribbled something 
vaguely resembling a bird on my ankle. I am 
not even sure why I chose a swallow. I’m 
sure it had tremendous significance at the 
time. Or perhaps I thought it looked pretty. 
All I remember is that this, like drinking lots 
of cider and flunking my first-year exams, 
was an act of rebellion. And it was as achingly cool as it was painful. 

2  Back then, in the late Eighties, only the really ‘out there’ had the guts 
to get a daisy on their foot, a dolphin on their heel or a fluoro butterfly on 
their hip that changed colour under the UV lighting at raves. At least, it 
did. Change colour, that is. For what no one tells you about tattoos is that 
no matter how beautiful they look when first done, they fade and shift over 
time. In the end they all turn into sailor blue smudges.    22   , every forty-
something who once fancied themselves a little daring, who did a spot of 
raving or holidayed in Ibiza in 1989, has a symbolic souvenir on their 
body. Half the country’s middle management has a flower on their thigh or 
a musical note on their wrist. These days, tattoos are as common as 
Primark. Everyone is covered in doodles and motifs.  

3  I once thought my tattoos were the height of artistic expression. If I’d 
only known how commonplace my ‘revolutionary’ fashion statement would 
turn out to be. So if you fancy inking the name of your lover up your 
forearm, my advice would be: don’t. I promise you. You may not regret it 
in the morning but in 20 years’ time, when these follies of youth have 
become ugly spots on your body, you will fervently wish you could turn 
back the clock. 
 
 Daily Mail, 2013 
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Tekst 8 

 

Ex-gang members help out 
 
adapted from an article by DEAN KIRBY 
 

1 City South Manchester Housing Trust has launched a mentoring scheme 
for girls and young women at risk of being exploited by street gangs. They 
are being partnered with inspiring women who have had previously 
involvement with gangs and have managed to break free. The mentors 
have all faced hardships – from issues with gangs to difficult home lives. 

2  One of the mentors is Cassie Scott, 
who got involved with a gang member at 
16 and later ended up in prison after a 
fight on a night out. She said: “At various 
times in my life I had professionals talk 
to me, to try to help. It was obvious they 
did not have any first-hand experience of 
the type of things I was going through. They couldn’t really relate to me, 
and I couldn’t relate to them. I ended up behind bars and that made me 
finally turn the corner. It was a very dark episode in my life, and I wouldn’t 
want anyone else to have to go through that. I want to help other girls do 
better than I did. If I can help just one person to change their life for the 
better, then I’ll feel I’ve succeeded.  

3  Dave Power, chief executive of City South Manchester Housing Trust, 
said: “In some neighbourhoods across Manchester, girls grow up 
surrounded by gang culture. It’s sometimes hard to avoid getting drawn in. 
Girls in gangs don’t always see themselves as victims. They feel included 
and ‘protected’ by the gang. By providing them with positive role models, 
often from the same neighbourhoods, we hope to give the girls the 
courage and awareness to break away, and put their lives on a different 
path.” 
 
 Manchester Evening News, 2012 
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Tekst 9 

 

Store Keeps Shoppers in the Dark 
 

1 Venturing into a clothes shop beloved by 
teenagers can often be like entering a 
different world for adults, and the 
experience is all the more bewildering for 
those dragged into Hollister, a US fashion 
chain. The stores are so dimly lit that 
parents have complained of tripping over 
tables, bumping into fellow shoppers, and 
being unable to see any of the clothes. 

2  Linda Watson, 51, a mother from Sutton Coldfield, was unable to find 
her teenage daughter in one of Hollister’s stores: “I went to look 
somewhere else and I just couldn’t find her when I turned around because 
it’s so dark. I had to come out and phone her,” she said. Even younger 
shoppers are unconvinced. Mrs Peach’s 19-year-old daughter, Charlotte, 
a student, said: “You can’t see the prices and you keep bumping into 
people or tables.” Jess Hanna, a 20-year-old from Coventry, added: “It 
makes it so confusing: we went to buy something and then when we got to 
the till it was a completely different price to what we thought.” Nick Bull, 
30, from Birmingham, summed up his experience of the store: “I can’t see 
the sizes, I can’t see the prices, I can’t see the till: I can’t see the point.” 

3  A spokesman for the company declined to comment but one worker 
said: “It creates an atmosphere that allows you to come in and hang out 
while finding some cool clothes. It gives a type of casino feel, where 
people can get lost in a club-like environment, people relax, and hopefully 
   29   .” 

4  And it works. Despite the economic depression, Hollister is a retailing 
success story. It opened its first British store in 2008 and now has 22, with 
more to come. Good-looking young people are approached in the street to 
become sales assistants – although they are described as “models” – and 
shirtless men are employed to welcome customers through the doors. 
Shoppers are made to queue outside in an effort to make the brand 
appear more desirable. 
 
 The Daily Telegraph, 2011 
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Tekst 10 

 
 

Guardian Witness 
 
Share a photo of the best movie theatre in your area and tell us in about 
100 words why you love it. We’ll create a gallery of the best cinemas on 
the Guardian site. 
 

  
Phoenix Picturehouse in Oxford – your favourite cinema? 
 
What makes a great cinema? A varied programme? Comfortable seating? 
Attractive decor? Polite and dedicated staff? 
 
For the last couple of years readers have been telling us about their 
favourite cinemas for our Cine-files series – and we’d like to hear about 
more film theatres, wherever they are in the world. 
 
In the first ever Guardian Film Awards, we’re asking readers to vote for 
their favourite cinema – and we’d also like to see pictures of the ones you 
love the most. Send us your cinema photos and include as much 
information about the venue as you can – website, description and 
everything else you can think of. We’ll feature the best in an online 
gallery. 
 
Send your entry to: guardianwitness@guardian.com 
 
Guardian Witness is the home of user-generated content on the Guardian. 
Contribute your pictures and stories, and browse news, reviews and 
creations submitted by others. Posts will be reviewed prior to publication 
on Guardian Witness, and the best pieces will feature on the Guardian 
site. 
 
 guardian.com, 2014 
 

Pagina: 312Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0071-a-16-2-b 14 / 17 lees verder ►►►

Tekst 11 

 

I’ve spent £6,000 on my 11-year-old’s beauty 
pageant obsession 
 

1 Mum of four, April Bates, 38, 
from Dudley, might not earn 
millions from her job as a 
teaching assistant, but that 
doesn’t stop her spending every 
penny she has on her 11-year-
old daughter. Alexia is a serial 
beauty pageant queen, regularly 
dousing herself in a fake tan and 
make-up in a try to win the tiaras 
and trophies that celebrate her 
looks. 

2  “Alexia and I first caught the bug for pageants a couple of years ago 
after we stumbled across information on the internet. She was already a 
cheerleader and very beautiful, as everyone would regularly tell me, but I 
had brought her up to be beautiful on the inside too. Girls in pageants 
need charisma, personality and confidence, as well as looks, and I knew 
Alexia had it all. She won the very first pageant I entered her into, despite 
only spending a few pounds on her clothes. But this year I have entered 
her for ten pageants and I am proud to say Alexia has won almost all of 
them. To get ready for a pageant, I put Alexia’s hair into curlers the night 
before and ensure her nails are painted and her skin prepped. I don’t 
believe in really overdoing the make-up, so we just have a dusting of 
glitter and lip gloss  ̶  although she has a spray tan too as she wears 
swimwear for some pageants.” 

3  “I used to customise her clothes myself, but I now spend a fortune on 
gowns. She is well-known on the circuit and people are always watching 
to see what she wears. Since she began I’ve spent almost £6,000 if I take 
into account petrol and hotels. Although it sounds like we’re flash with our 
cash, my husband and I are actually very modest people, we’re really 
   34    with our money so that our children can do the things they want. 
We don’t smoke, drink or go out  ̶  and we only spend £950 on a special-
offer caravan holiday every year.” 

4  Last week, April found herself bursting with pride as Alexia took to the 
stage at the controversial Miss Glitz Sparkle pageant in Lincoln wearing a 
dazzling tiara and a £1,000 diamanté encrusted dress. “I gave my 
daughter a warm smile as we nervously awaited the results of the final of 
the Miss Glitz Sparkle 2012 beauty pageant. She looked so beautiful in 
the £1,000 ball gown that was specially made for her. As they announced 
she had won the title, I grasped my elder daughter Raven’s hand and 
cried tears of joy. It was a dream come true.” 
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5  “As much as I love it when Alexia gets the title, I have taught her that it 
is not about winning, so there are never any outbursts of anger. I want to 
carry on Alexia’s hobby for as long as it makes her happy. We are looking 
to head over to the US for more serious competing next year and I will 
definitely pull out all the stops to get her noticed.” 

6  April believes the contests are character-building and says that claims 
that the contests sexualise children are ill-informed. “I am quite shocked 
by the intensity of the criticism since pictures of the Miss Glitz Sparkle 
pageant were published. I agree it isn’t nice to see toddlers in fake tan, 
but people are missing the point – pageants are fun. I do worry about 
paedophiles, but I don’t think it is any different taking Alexia to the beach 
in a bikini than having her on stage in a beauty pageant where only 
mums, staff and judges can see.” 
 
 New!, 2012 
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Tekst 12 

 
 
Gnome is Where the Heart is? 
 
Although we at ASA1) deal with over 30,000 complaints a year, even we 
are surprised sometimes by the reaction that an ad can provoke. This was 
certainly the case when a recent TV ad by IKEA featuring garden gnomes 
prompted nearly 50 complaints that it was offensive, unsuitable for 
children, frightening, violent and encouraged anti-social 
behaviour. 
So what did the ad contain to prompt such concerns? 
The ad featured a couple clearing out the old furniture 
and ornaments from their garden. As they did so they 
were confronted by an increasingly combative army of 
gnomes that tried to prevent them from replacing the old 
(them) with the new. Several gnomes were featured 
being smashed and broken and the ad finished with the 
tagline “Make more of your garden. Say no to gnomes”. 
As a starting point, we take all the complaints we receive 
seriously. However, just because an ad has prompted a negative reaction 
amongst some viewers does not mean that we will automatically 
investigate. In fact, the Advertising Code even states that ads may be 
distasteful without necessarily breaking the rules on harm and offence. 
We didn’t take any further action on this occasion. While we appreciated 
that the ad would not be to everyone’s taste we thought it was clearly 
fanciful and light-hearted. We also didn’t share the view that it would 
encourage or condone violence or anti-social behaviour. 
While ensuring ads do not cause serious or widespread offence is very 
important, particularly when it comes to protecting children, we have to be 
proportionate and judge accepted standards. It is not our role to act as 
censor. The garden gnome ad is a case in point.  
 
 asa.org.uk, 2013 
 

 
 

noot 1  ASA = Advertising Standards Authority: een onafhankelijk instituut dat toeziet of 

bedrijven zich aan de advertentieregels houden. 
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Tekst 13 

 
 
‘Copycat Attack’ 
 
 
A pensioner is blaming 
Jeremy Clarkson, the Top 
Gear presenter, after thugs 
tipped her three-wheeled 
Reliant car on its side. 
 Barbara Wilkes, 67, 
opened her curtains to see 
her car leaning against a 
fence in her driveway. 
 Mrs Wilkes believes it 
was a ‘copycat’ attack after 
a recent episode of the 
BBC’s Top Gear showed 
Clarkson tipping over a 
Reliant Robin every time 
he drove round a corner. 
 She said: “It’s like 
showing a burglar how 
easy it is to steal from a 
house. I feel like sending Clarkson the bill for the damage. I feel he is 
partly responsible. I’m devastated and heartbroken.” 
 Mrs Wilkes, a retired teaching assistant, of Thurmaston, Leicester, 
bought her red Reliant Rialto, which replaced the Reliant Robin, in 1988. 
Earlier this month, Barry Cloughton, 78, of St Austell, Cornwall, claimed 
vandals who had flipped over his Reliant Robin were copying the same 
Top Gear stunt. 
 The BBC said: “We do not condone these activities.” 
 
 The Daily Telegraph, 2010 
 
 

einde  
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C 

 
 

Tekst 4 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 8 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
 

 9 A B C 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 10 A B C D E 

 
 11 A B C 

 
 12 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 

 13 Zet een kruisje in het juiste vakje. 

 
 op weg naar 

Canada 
San 
Francisco

Las Vegas Panama 

huishoudelijk werk     
mensen een heuvel op helpen     
mensen vermaken     
onderhoudswerkzaamheden     

 
 14 A B C 

 
 15 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C 

 
 18 A B C D 

 
 

 19  ..................................................................................................................  
 

Pagina: 319Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0071-a-16-2-u 4 / 5 lees verder ►►►

Tekst 7 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C 

 
 

 23  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 8 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 

 26  ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 9 

 
 27 A B C D 

 
 28 A B C D 

 
 29 A B C 

 
 30 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 

Tekst 10 

 
 

 31  .................................................................................................................. 
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Tekst 11 

 
 32 A B C D 

 
 33 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 34 A B C D 

 
 35 A B C D 

 
 36 A B C D 

 
 37 A B C D E 

 
 

Tekst 12 

 
 38 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 39 A B C D 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE KB 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 B 
 
 
 

Tekst 3 
 

 3 B 
 
 

Tekst 4 
 

 4 A 
 

 5 C 
 

 6 A 
 

 7 D 
 

 8 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 9 A 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5 
 

 10 E 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 13 maximumscore 2 
 

 op weg naar 
Canada 

San 
Francisco 

Las Vegas Panama 

huishoudelijk werk    x 
mensen een heuvel op helpen  x   
mensen vermaken   x  
onderhoudswerkzaamheden x    

 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 14 C 
 

 15 C 
 
 

Tekst 6 
 

 16 B 
 

 17 C 
 

 18 C 
 

Pagina: 327Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0071-a-16-2-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 1 
The teenager (alinea 3) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 7 
 

 20 B 
 

 21 A 
 

 22 C 
 

 23 maximumscore 2 
voor antwoorden met de volgende strekking: 
• Ze/De tatoeages worden lelijk 1 
• (Bijna) Iedereen heeft ze/tatoeages / Tatoeages zijn heel gewoon 1 
 

Tekst 8 
 

 24 A 
 

 25 C 
 

 26 maximumscore 1 
They feel (alinea 3) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 9 
 

 27 B 
 

 28 A 
 

 29 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 30 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 10 
 

 31 maximumscore 1 
de eerste / 1ste / voor het eerst 
 
 

Tekst 11 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 34 A 
 

 35 A 
 

 36 C 
 

 37 C 
 
 

Tekst 12 
 

 38 B 
 
 

Tekst 13 
 

 39 A  
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Sugarscope 
tekst 2 The Big Issue, 2014 
tekst 3 Evening Standard, 2007 
tekst 4 The Sun, 2013 
tekst 5 tweentribune.com, 2012 
tekst 6 The Independent, 2011 
tekst 7 Daily Mail, 2013 
tekst 8 Manchester Evening News, 2012 
tekst 9 The Daily Telegraph, 2011 
tekst 10 guardian.com, 2014 
tekst 11 New!, 2012 
tekst 12 asa.org.uk, 2013 
tekst 13 The Daily Telegraph, 2010 
 
 

einde  
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KB-0071-a-15-1-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 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 18 mei
13.30 - 15.30 uur
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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 

 
2p 1 Geef van elk van de volgende beweringen over Daisy aan of deze juist of 

onjuist is. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ze begon haar leven als zwerfhond. 
2 Ze is een kieskeurige eter. 
3 Ze is op dit moment waarschijnlijk de oudste hond in het Verenigd 

Koninkrijk.  
4 Ze bracht vroeger een groot deel van de dag buiten door.  
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 Wat wordt duidelijk over ‘Jungle Woman’ (titel)? 

A Ze heeft voor een wetenschappelijk onderzoek jarenlang alleen in het 
oerwoud geleefd. 

B Ze is de laatste die nog de taal spreekt van een volk dat in het 
oerwoud leefde. 

C Ze kon na een leven in het oerwoud niet meer onder de mensen 
wonen. 

 
 

Tekst 3 

 
1p 3 What is said about Claire Lomas in paragraph 1? 

A She finished a marathon despite her handicap. 
B She had to quit a marathon because she was exhausted.  
C She organised a marathon for disabled people. 
D She took part in a marathon although she wasn’t allowed to. 
 

1p 4 ‘with more on the way’ (paragraph 2). 
More what? 
A marathons  
B medals 
C memories 
D miles 
 

1p 5 Waardoor kan Claire zich zonder rolstoel voortbewegen (alinea 3)? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
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1p 6 What was the biggest challenge during her marathon according to Claire 
(paragraph 4)? 
A ‘the pain’  
B ‘the weather’ 
C ‘the pavements’ 
D ‘a hurdle’ 
 

1p 7 Noem een reden waarom Claire aan de marathon meedoet, naast geld 
inzamelen voor een goed doel (alinea 5). 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 8 Claire’s entry did not qualify as an official marathon (paragraph 6). 
For what reason? 
A She stopped to rest regularly. 
B She took too long to finish. 
C She walked instead of ran. 
D She was not on the competitor’s list. 
 
 

Tekst 4 

 
1p 9 How is Clarissa’s problem introduced in paragraph 1? 

A by describing the situation in which she first experienced it 
B by explaining why it was no surprise that she suffered from it 
C by mentioning she often went to parties before the problem first 

started 
 

1p 10 What was Clarissa’s reaction to falling asleep unexpectedly according to 
paragraph 1? 
A She felt somewhat ashamed but she did not worry about it. 
B She got angry with her friends for teasing her about it. 
C She realised straight away she must have a serious illness. 
D She thought her friends had slipped something into her drink. 
 

2p 11 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea 2. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Clarissa viel doordat ze struikelde tijdens het dansen. 
2 Een van Clarissa’s vrienden was per ongeluk op haar enkel gaan 

staan. 
3 Clarissa werd weer wakker in het ziekenhuis.  
4 Clarissa had geen idee wat er gebeurd was. 
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1p 12 What becomes clear from paragraph 3? 
A At the hospital Clarissa slipped and fell down a second time that day. 
B Clarissa had to stay in hospital because of her badly damaged ankle. 
C The doctors in the hospital were very worried about Clarissa dozing off 

unexpectedly. 
 

2p 13 Kies bij   13-1   en   13-2   in alinea 4 de juiste woorden. Zet een kruisje 
achter het woord in de juiste kolom in je uitwerkbijlage. Er blijft één woord 
over. 
Kies uit: embarrassing - funny - risky. 
 

1p 14 Which words describe how Clarissa feels, according to paragraph 5? 
A angry and upset 
B confident and peaceful 
C optimistic and determined 
D sad and insecure 
 
 

Tekst 5 

 
1p 15 Wat is één van de redenen dat Offerton High School binnenkort een eigen 

politiepost krijgt? 
A De politie denkt zo criminaliteit onder leerlingen beter te kunnen 

bestrijden.  
B Men hoopt zo meer leerlingen te interesseren voor het beroep van 

politieagent. 
C Men wil de jongeren een beter beeld geven van de politie.  
D Zo voorkomt de gemeente dat een deel van de school leegstaat. 
 
 

Tekst 6 

 
1p 16 Wat maakt deze expeditie naar Mars een onaantrekkelijke onderneming, 

volgens de schrijver? 
A de gebrekkige financiering 
B de landing 
C de ruimtewezens 
D de spanning 
E de straling onderweg 
F de verveling 
 

Pagina: 334Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0071-a-15-1-o 5 / 9 lees verder ►►►

Tekst 7 

 
1p 17 What becomes clear about the Loch Ness myth from paragraph 1? 

A It could be exploited more extensively than is now the case. 
B It gives a financial boost to the local tourist industry. 
C It has been a source of inspiration for important artists. 
D It is a fake story made up for marketing purposes. 
 

1p 18 What point is made by Jonathan Downes in paragraph 2? 
A People love the idea of a monster that has been alive since prehistoric 

times. 
B Stories about the monster are so old that there must be some truth in 

them. 
C The people who report having seen the monster all describe it in 

identical terms. 
 

1p 19 Which of the following is in line with what is said about the monster in 
paragraph 3? 
A It has never been researched properly. 
B It is rather doubtful that it ever existed. 
C Traces of it keep coming to the surface. 
 

1p 20 Kies bij     20    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Consequently 
B For example 
C Nevertheless 
D On top of this 
 

1p 21 What becomes clear about Shine in paragraph 5? 
A He has a theory about the cause of the sightings he wants to explore. 
B He is convinced the Loch Ness monster is just a man-made fantasy. 
C He is trying to rescue a particular type of fish from becoming extinct. 
D He thinks the lake is full of wildlife that is completely unknown to us. 
 
 

Tekst 8 

 
1p 22 ‘the flash of insight’ (paragraph 1) 

 In welke alinea wordt de gebeurtenis die dit veroorzaakte beschreven? 
Noteer het nummer van deze alinea. 
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1p 23 What point is made in paragraph 2? 
A Linda hardly ever sees her relatives now she is an aid worker. 
B Linda has lost all her belongings after a nasty divorce. 
C Linda is happy with the way in which her life has changed. 
D Linda started a new job when her children were old enough. 
 

1p 24 Kies bij    24    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A dissatisfied 
B needed 
C overqualified 
D underpaid 
 

1p 25 What can be concluded from paragraph 4? 
A Linda actively approached international celebrities to get more media 

attention. 
B Linda and her daughter have worked on commercial projects all over 

the world. 
C Linda is good at persuading companies to support organisations for 

people in need. 
D Linda only works for projects in countries that have reliable political 

leaders. 
 

1p 26 ‘The real test came in 2004’ (paragraph 5) 
What is meant by ‘the real test’? 
A confronting the local inhabitants with what could be improved 
B trying to interest the right parties into rebuilding a destroyed area 
C using comedy to lighten up the lives of hungry children and orphans 
D working in a disaster zone where urgent help is needed 
 

1p 27 What becomes clear from paragraph 6? 
A Linda believes many people in the UK live superficial lives. 
B Linda thinks her friends feel threatened by her achievements. 
C Linda’s lifestyle is healthier than that of the average Briton. 
D Linda’s relatives want her to come and live in the UK again. 
 

1p 28 How is Linda presented in this article? 
A as irresponsible and restless 
B as quick and impulsive 
C as skilful and admirable 
D as strict and inflexible 
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Tekst 9 

 
2p 29 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist 

is volgens de tekst. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Leopold Wrobel zei dat hij zijn buren alleen maar probeerde te 

vermaken. 
2 Er was duidelijk bewijs dat de gebeurtenissen regelmatig 

plaatsvonden. 
3 Volgens de advocaat van de verdediging was het fluiten voor de hond 

bedoeld. 
4 Eén van de slachtoffers vertelde dat ze allemaal nare dromen had. 
 
 

Tekst 10 

 
1p 30 What becomes clear from paragraph 1? 

A Circus artists like Cristina are often overworked. 
B Cristina can perform difficult and spectacular stunts. 
C Cristina has trained hard to become a famous artist. 
D Cristina’s circus stunts can be dangerous for the audience. 
 

1p 31 What is said about Cristina’s education and school in paragraph 2? 
A She goes to a special school for circus children a few months each 

year. 
B She sometimes has problems combining her work with doing her 

homework. 
C The other circus artists help her with her school lessons. 
 

2p 32 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet wordt 
genoemd in alinea 3 en 4. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Cristina vindt  de caravan waarin ze woont erg leuk. 
2 In het circuskamp staan de caravans erg dicht op elkaar. 
3 Sommige artiesten hebben acts die Cristina erg gevaarlijk vindt. 
4 Cristina vindt de mensen met wie ze samenwoont heel normaal.  
 

1p 33 “I hate it.” (end of paragraph 5) 
What does Cristina hate? 
A that people she has become friends with leave again 
B that she hardly ever meets people who do not work in a circus 
C that she is surrounded by people who are much older than she is 
D that some colleagues are always talking about each other  
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1p 34 Which word describes the feeling Cristina shows in paragraph 6? 
A anger 
B hope 
C insecurity 
D passion 
E relief 
 
 

Tekst 11 

 
2p 35 Welke reden(en) hadden Erika en Keeley om zelf pindakaas te gaan 

maken? 
Geef van elk van de volgende redenen aan of deze wel of niet wordt 
genoemd in alinea 1. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ze hadden geen zin om boodschappen te gaan doen.  
2 Ze vonden de pindakaas uit de winkel niet lekker.  
3 Ze hadden geld nodig.  
4 Ze wilden hun nieuwe keukenmachine uitproberen.  
 

1p 36 What becomes clear about Erika from paragraph 2? 
A She has no regrets about having focused on starting a business. 
B She is taking management courses to learn how to run a business. 
C She needs challenges in her life because she feels bored otherwise. 
 

1p 37 Kies bij    37    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A demanding 
B disappointing 
C satisfying 
D surprising 
 

1p 38 What is the girls’ ambition, according to paragraph 4? 
A to become rich from the profits of their company 
B to make products that are both pure and healthy 
C to start a project to help teenagers lose weight 
D to teach children how to cook with fresh products 
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Tekst 12 

 
1p 39 Welke van deze boeken is volgens de recensies erg spannend? 

A The Mystery of Mercy Close van Marian Keyes 
B The Last Telegram van Liz Trenow 
C Eye Contact van Fergus McNeill 
D Bright Young Things van Alison Maloney 
 

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. 

einde  
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Tekst 1 

 

Daisy the dog hits 100 dog-years 
 
 
MEET Daisy, who could be 
Britain’s oldest dog after 
reaching the human equivalent 
of 100. The dog tucked into 
some birthday cake to celebrate 
reaching the milestone. Although 
the little Jack Russell spent her 
first years as a stray, she has 
more than made up for her bad 
start since being rescued by 
Mark Barsby-Finch. He said: “Daisy has never had a tin of dog food in her 
life. She eats exactly what we eat. Her favourite meal is roast chicken and 
mashed potatoes, but she’ll happily eat anything. She’s very fond of 
takeaway Chinese, and she loves a homemade chili too, as long as it’s 
not too spicy.”  
 
The family celebrates her birthday on the anniversary of the day they 
adopted her, February 21. Although the oldest dog ever known in the UK 
reached the age of 26, Daisy, who is presently 22, is believed to be the 
oldest alive now. Mark added: “When we first adopted her, we had access 
to 40 acres of farmland, and Daisy used to be off out into the fields first 
thing in the morning, and reappear just in time for her tea. She spends 
most of the time sleeping now, but apart from missing a few teeth and 
being a bit hard of hearing she’s in really good health.” 
 
 dailyexpress.co.uk, 2013 
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Tekst 2 

  

Jungle Woman 
 
By Barney Henderson 
in Kuala Lumpur 
 
CAMBODIA’S ‘jungle woman’, who 
spent 18 years living in a dense forest, 
has fled back to the wild after struggling to adapt to society. 
 Rochom P’ngieng, now 29, first disappeared into thick hilly jungle in 
1989 when she was a little girl. She was ‘discovered’ in early 2007 and 
reunited with her family. However, attempts to reintegrate her have failed. 
She has not learnt either of the local languages, Khmer or Phnang, 
prefers to crawl rather than walk, refuses to wear clothes and has made 
several attempts to return to the forest where she grew up. 
 
 
 Daily Telegraph, 2009 
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Tekst 3 

 

Bionic Claire
 
(1) She was aching with pain, 
struggling to stay upright and 
battling to complete the biggest 
challenge of her life. But, with a 
beaming smile and a few tears, 
Claire Lomas finally crossed the 
finish line of the London 
Marathon. It took 16 days, several 
hours and a few minutes longer 
than the longest time recorded on 
the day. But step by step, on an 
extraordinary wave of public 
support, the paralysed 32-year-
old they nicknamed the ‘bionic 
woman’ earned a place in history 
– and a massive boost for charity. 
In a mechanical suit to control her 
legs, she conquered the 26.2 
mile-course in 16 days.  
(2) But one thing was missing – 
her medal. For despite her 
remarkable endeavour, marathon 
organisers have resolutely 
refused to mark it with an official 
medal, or to include her in the list 
of successful competitors. So, in 
a collective gesture that perfectly 
reflected a nation’s pride in her 
achievement, other runners 
donated theirs. By the time she 
recovered her breath after 
completing the last stretch of the 
course she had a dozen to hang 
round her neck – with more on 
the way.  
(3) Claire lost the use of her legs 
after breaking her spine when she 
was thrown from her horse in 
competitive trials five years ago. 
Since then she has been 
liberated from a wheelchair by a 
pioneering suit that straps to her  

 

 
 
limbs and torso, giving her 
mobility through motion sensors, 
battery-operated motors and an 
onboard computer system.  
(4) Claire has averaged between 
a mile and 2.5 miles a day. Ask 
her what the biggest challenge 
was and you might expect her to 
tell you it’s the pain... the 
appalling weather... the mental 
determination required to keep 
going... or accidentally pressing 
the suit’s ‘sit’ button when there 
was nowhere to sit. It was none of 
those. “It’s the pavements,” she 
said, raising her voice. “They’re 
so broken up and uneven, and 
every little bump is a hurdle for 
me. If everything had been flat 
and even, I’d have finished days 
ago! There were times when 
I questioned whether I would 
make it... but once I started, I just 
took each day as it came. Once 
I got out there and saw people 
cheering me on, it really raised 
my spirits.” Tourists, supporters 
and family followed in her wake 
and clapped her along the way. 
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(5) She had raised more than 
£90,000 for the Spinal Research 
charity when she finished, with 
the total still rising. And the 
medal? “This was never about 
me,” she said with genuine 
selflessness. “I did it to raise 
awareness and raise money. 
I didn’t do it for a medal.”  
(6) Claire’s entry was not officially 
timed, and she stayed overnight 
in a hotel before being driven 
back to the course each morning. 

Marathon organisers insisted 
competitors must complete the 
course the same day to qualify for 
a medal. Others were less formal. 
Among those who donated their  
own medals was Jacqui Rose, 
from Southampton. “For her not to 
have got one ridicules what the 
marathon was all about,” she 
said. 
 
 Daily Mail, 2012 
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Tekst 4 
 
I fall asleep without warning 
 
CLARISSA (16) TALKS ABOUT NARCOLEPSY: 
 

1 “I’d only just turned 13 when I first 
realised I had a serious problem 
and that my life as I knew it was 
going to change forever. My best 
friend, Emmie, and I were having 
a joint party to celebrate our 
birthdays. I was really excited and 
spent the whole week before 
carefully choosing a cute outfit to 
wear. On the night of the party, a 
few of the girls came round to get 
ready before we headed to Emmie’s for the big do. I was putting on eye 
shadow really carefully… Then the next thing I remember, I was opening 
my eyes and seeing my mates laughing their heads off. They told me I’d 
fallen asleep and smudged the powder all over my face! I felt a bit 
embarrassed that I’d nodded off. Still, I thought nothing of it  I just 
figured I was a bit tired. 

2  The party was brilliant. I danced for ages, having such a good time. 
Then I suddenly found myself lying on the floor in agony. My mates were 
all huddled around me and they looked panicked and confused. I felt 
really dazed but the worst pain was in my leg and foot. I looked down to 
see my ankle was massively swollen and red. I had absolutely no idea 
what had happened and didn’t have time to think about it, as Emmie’s 
mum had already called for an ambulance. 

3  My friends all thought I’d fainted, but on the way to hospital I found out 
I’d fallen asleep again. But this time I’d been standing up, so I’d hit the 
floor hard. I’d turned on my heel, wrenching my ankle too. Luckily I’d only 
sprained it but the hospital staff were more concerned that I’d fallen 
asleep for no reason. When my mum arrived, a doctor took us into his 
office to speak to us. He said he suspected that I might have a condition 
called narcolepsy. This meant that my body wasn’t good at working out 
when I should be asleep or awake and, as a result, I’d fall asleep 
randomly without any warning during the day. 

4  His diagnosis was confirmed and it was scary finding out that at any 
time of day I could drop off to sleep. Sometimes it will just be inconvenient 
 like if I’m watching TV. It can be    13-1   , too, of course  like if it 
happens somewhere public, such as in a restaurant or at school. Worst of 
all, though, it can put me in serious danger. If you’re in a potentially  
   13-2    situation  like walking downstairs or crossing the road  an 
attack of narcolepsy could obviously lead to terrible injuries or even death. 
It can be triggered by overexcitement and, as well as the sudden falling 
asleep, you lose control of your muscles too.
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5  I sometimes feel like I don’t have a life. Most people don’t understand 
why I fall asleep and I get teased about it. There’s no cure for my 
condition, so I just have to try to live with it as best I can. I worry about the 
future, as getting a job and a boyfriend who understands may prove 
impossible. I hope someone finds a cure soon, but until then I guess I’ll 
just have to accept myself for who I am.” 
 
 MIZZ, 2009 
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Tekst 5 

 

Police Pad in School 
 
YOUNGSTERS at Offerton High School will soon need to be on their best 
behaviour  if a new police station opens at the school. 
 The school has submitted a planning application to the council to 
convert a maths classroom into a new post, which would be home to two 
officers. 
 If the go-ahead is given the station could open before the end of the 
academic year and is part of a police drive to engage youngsters and get 
more involved in the community. 
 Evelyn Leslie, headteacher at Offerton High, said: “I’m really looking 
forward to them arriving. Pupils will get to know police and see them as 
human beings.” 
 Officers would be able to contribute to school lessons, particularly in 
citizenship classes and it is hoped they will become involved in extra-
curricular activities.  
 Finance for the station has been secured, but it is now a matter of 
waiting for planning permission, which should be decided on within the 
next two weeks. 
 
 
 Stockport Times East, 2009 
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Tekst 6 

 
Life on Mars 
 
American billionaire Dennis Tito has plans to 
send a couple on a mission to Mars. Tito 
and his team don’t want just any couple on 
this 501-day return trip to the planet. They 
want two peas in a pod: the ideal candidates 
would be people who can cope with being 
together all the time, for about a year and a 
half, in a confined space.  
 
And there will be no distractions. The 
facilities will be very basic in order to save 
money. For the same reason, there is no landing on the cards. So you will 
go all the way to the Red Planet and back, without ever leaving your 
spaceship. No leg-stretching stroll, no glorious holiday snaps by your 
Martian sandcastle to show the family, no ‘meet the neighbours’! 
 
Is there any excitement left in this trip? After the fun of the first week in 
space, all you’ll have around is your partner. The risk of flying in the face 
of danger under such precarious conditions is that when radiation 
overexposure gets you, you’ll be long dead... of boredom! 
 
I’m passionate about space and sci-fi things. When I was a kid, I wanted 
to be an astronaut. But the journey to adventure has to be a bumpy ride. If 
I’m sent to Mars, I want to go with a total stranger. The more alien the 
better. Each mind, each personal history, is like a planet and I would have 
all that to discover on my way to Mars. It is the unknown that is exciting! 
I would want to go to space with my own alien on board. 
 
 bbc.co.uk, 2013 
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Tekst 7 

 

The Murky Attraction of the Loch Ness Monster 
 

1 Many scientists have spent decades studying the loch best known for a 
creature affectionately known as ‘Nessie’. Why does this mythical monster 
hold such fascination for so many people? Willie Cameron, an expert on 
the Highland tourism market, says about one million people visit Loch 
Ness and the surrounding area every year, with the value to the economy 
worth about £25m. And he says most of them are attracted by the 
phenomenon of the Loch Ness monster. “Loch Ness has become a brand 
as big as Elvis Presley, Madonna and Coca-Cola,” he says. So when did 
the Loch Ness monster gain such mythical status, and what is the 
fascination with finding it? 
 

2 Jonathan Downes, director of the Centre for 
Fortean Zoology, says the legend of the monster 
dates back to the 6th century, but it was not until 
the 1930s that it really took off. Since then there 
have been more than a thousand people 
insisting they have seen creatures in Loch Ness. 
Most descriptions of encounters lend themselves 
to either the theory of a multi-humped sea 
serpent or a long necked dinosaur. “People like 
to think of it as a giant Jurassic reptile. I think 
people find the idea of a 21st century monster, a 
survivor from the age of the dinosaurs, 
irresistibly romantic,” says Downes.  
 

3 Downes continues: “The odd thing about the Loch Ness monster is that 
although it is ‘the most iconic mystery creature’, it is actually the one with 
the least amount of evidence of it being real. So-called physical evidence 
has turned out to be hoaxes. Footprints turned out to have been made by 
a stuffed hippo or stuffed elephant, and a ‘monster body’ that washed up 
in 1972 turned out to be a dead elephant seal.” 
 

4 Scientist Adrian Shine has first-hand experience of how unreliable 
sightings can be. Shortly after he arrived in Loch Ness in the 1970s, he 
rowed out on the lake. “Suddenly there it was – the classic profile of a 
large hump and then I saw a half-submerged head which seemed to be 
moving.” He excitedly began snapping pictures but soon realised that it 
was nothing more than a strange-shaped rock sticking out of the water. 
“That was when I realised that if I couldn’t trust my own eyes I shouldn’t 
necessarily trust anybody else’s.”    20   , Shine says it is hard to dismiss 
‘the honesty and volume’ of eyewitness testimony of the Loch Ness 
monster. 
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5 Shine is still hoping to find out what is behind the mystery and says the 
beauty of the monster myth is that no one can disprove it, short of 
draining the loch. “It could be the Atlantic Sturgeon, a fish that is known to 
grow over 4m long and has reptilian scaled plates along its back. It could 
very easily have swum into the loch, been spotted and left again leaving 
nothing behind save an enigma. But even if I do manage to prove it was a 
sturgeon, I am under no illusion that it will bring an end to the mystery of 
Nessie. You can’t kill this legend with science.” 
 
 bbc.co.uk, 2012 
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Tekst 8 

 

I’ll Travel Anywhere 
 
By Lucy Benyon  
 

1 MANY women experience a moment of 
clarity that inspires them to make a life 
change. For Linda Cruse, the flash of 
insight occurred 15 years ago during a 
terrifying incident. Since then the 53-year-
old former sales representative has 
transformed her life. The mother of two has 
become an aid worker in some of the most 
extreme places on earth. 
 

2 Linda became a single parent in her late 
20s. She once shared a family home in 
Bristol with her children, Gail, 31, and 
Graham, 29, but now Linda owns nothing 
but a battered blue suitcase and a few 
personal possessions. Yet what she lacks in material goods she makes up 
for in conviction. “I have absolutely no regrets,” she says. 
 

3 Energetic and passionate, Linda embodies optimism and strength but she 
has not always been like that. “I used to be pretty negative,” admits Linda. 
She had a job as a sales representative in a pharmaceuticals company. 
The money was good but she felt    24   . Then late one night she was 
driving on the motorway when she suddenly lost her sight. Luckily she 
made it to a layby. “I thought I might die and I made a vow to myself if 
I survived, I would change my life,” says Linda. After a couple of hours her 
sight returned as unexpectedly as it had disappeared. She has since 
discovered that temporary blindness can be caused by stress. From that 
moment on she banished all negative influences from her life. 
 

4 When her daughter went on a gap year to work on an aid project in rural 
China, Linda went to visit and wanted to get involved. A year later, when 
Linda was 40, she got in touch with a charity called Project Trust. She 
was sent to southern China as a volunteer teacher. Before long she 
gained a reputation for creating strong links between big businesses and 
small local charities. After China she moved on to projects in Nepal and 
Tibet where she was granted a private audience with the Dalai Lama. 
Later, Prince Charles visited a project for Tibetan refugees that she had 
pioneered. 
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5 The real test came in 2004 when the Asian tsunami struck. Linda travelled 
to a refugee camp in the beleaguered Thai region of Khao Lak but the first 
few hours were so horrifying she wondered if she could bear to stay. 
“There was a smell of destruction with grief and fear everywhere I looked,” 
recalls Linda. “The mood was of mass hysteria.” Her first priority was to 
break the chain of misery in the camp so she arranged for a magician and 
circus to come over from the UK to give the children the chance to feel joy 
again. Linda stayed for two years, helping launch new businesses and 
organizing for Thai fishermen to learn how to build new boats.  
 

6 Spending her time amid such hardships and suffering made it harder for 
Linda to visit the UK. She says: “I try not to be judgmental but people here 
do take a lot for granted.” Her own family, which includes two grandsons, 
is still important to Linda. She tries to visit her children every three months 
and stays with her parents in Bristol when in the UK. Not everyone 
understands why she has chosen such a nomadic lifestyle. She has 
suffered from dysentery, exhaustion and been forced to live without 
running water or shelter. Yet she has forged the most incredible 
friendships and feels intense satisfaction from helping people in dire need. 
She now wants more people to get involved in international projects and 
has launched her own organization, Be The Change, to bring business 
leaders and charities together. 
 

7 As for her own future, Linda has no desire to return to the life she left 
behind. “I will go wherever I am needed,” she says. “I have told my 
children I will keep going until the day I die. I want a traditional Tibetan 
burial and for my body to be left on a mountainside.” Until then, this 
amazing woman will continue to fly high. 
 
 www.express.co.uk, 2012 
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Tekst 9 

 

Addams Family Tune 
 
By Paul Stokes 
 
A man who harassed his neighbours for 
more than four years, by repeatedly 
whistling the theme to The Addams 
Family film at them, was jailed. 
 Leopold Wrobel, 51, made the lives of 
Michael and Kathleen Sharpe ‘an absolute 
nightmare’. They were virtual prisoners in 
their home through his constant attention. 
Chesterfield magistrates’ court was shown 
CCTV footage which picked up his 
repeated whistling as the couple arrived 
or left the house. 
 Michael Treharne, prosecuting, said 
each incident taken in isolation would 
probably seem silly or almost pathetic. 
“But if something happens on an ongoing basis, … eventually it reaches 
the stage of being absolutely intolerable,” he told the court. Wrobel denied 
all allegations. Julia Bosworth, defending, said Wrobel disputed he was 
the perpetrator of all the whistling and that his whistles were directed at 
his dog, not the Sharpes. 
 Wrobel was convicted on all counts and sentenced to 20 weeks in 
prison. After the hearing Mrs Sharpe, 66, of Wingerworth, near 
Chesterfield, Derbyshire, said: “I’m so relieved, it has been an absolute 
nightmare. It has affected our health and all the family.” 
 
 Daily Telegraph, 2009 
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Tekst 10 

 

Circus Girl 
 
Cristina Garcia, 16, from Spain, tells us how 
she has been travelling with the circus all her 
life: 
 

1 Beads of sweat drip down my back as the heat of 
the stage lights burns into me. The watching crowd 
is silent as I carefully take aim. It would be a pretty 
easy shot, if I wasn’t doing a handstand and about 
to fire the bow and arrow with my feet. I stretch my 
leg back, release the arrow and, with an almighty 
bang, the target is hit. The crowd erupts into cheers. I feel like a star… but 
bent over backwards, wearing leather straps and metal chains. I’m a 
contortionist, which means I bend and twist my body into all kinds of 
shapes.  

2  I’ve been travelling with the circus for my entire life. I’ve never been to 
school or had a parent-teacher evening, which is just as well, as my dad’s 
a clown. I study for four hours a day, then I send my work to my teachers 
back in Spain to be marked. I don’t miss normal school stuff like sports 
day and prom night, as I love my life in the circus, but it can be hard to 
study when we’re on tour. I usually end up doing my maths homework in 
the dressing room amongst the fire-eaters and half-naked acrobats. 

3  We live in a caravan and tour all around the world performing. I used 
to share a room with my mum and dad, but now it’s just my 14-year-old-
brother and me in our own caravan. It looks cramped from the outside, but 
inside it’s lovely.  

4  I live with a strange community – we’ve got knife swallowers and 
women who hang from a trapeze by their hair, but they’re just ordinary 
people to me. We do regular stuff like listen to Katy Perry in our caravans. 
We’re like one big travelling family. 

5  I’m often the only teenage girl in the group, so I spend most of my time 
with boys and adults. Sometimes we get performers joining us from other 
groups. I love it when girls my age join. I cherish any girlie time I can get. 
I’ll invite everyone to my caravan and we’ll put our pyjamas on, watch 
Mean Girls and eat chocolate. Sometimes we find ourselves lying around 
in our weird, bendy positions without even noticing. But it can be over so 
fast. We’ll spend every day together, rehearsing and gossiping and then 
we have to say goodbye when the circus season’s over. I hate it. 

6  Luckily, people are always really nice to me. As soon as they find out 
I’m in the circus, they’re fascinated. And I’d never leave the circus, I love 
it too much. I don’t care if people think I’m a freak show. I want to do this 
forever. 

 
 Sugar, 2011 
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Tekst 11 

 

Two Girls and a Peanut Butter Company 
 
Best friends and young entrepreneurs Erika 
Welsh and Keeley Tillotson go together like 
peanut butter and jelly  and peanut butter 
and cinnamon, raisins, chocolate, coconut, 
honey, and pretzels. They are the founders 
of Wild Squirrel Nut Butter, a company that 
sells different flavors of peanut butter. Erika 
Welsh talks about their company. 
 

1 “We ran out of peanut butter one Sunday afternoon and we didn’t want to 
bike to the grocery store. We had peanuts in our pantry, so we looked up 
how to make your own. We started adding cinnamon, raisins, chocolate 
and coconut for fun. Pretty soon we had food processors full of all these 
different creations. We shared the butters with our friends and we got this 
overwhelmingly positive feedback. Everyone was requesting it and 
stopping us saying, “How do I get some?” And of course we wanted 
everyone to try it, but we were poor college students, so we had to ask 
people to pay for it. We set up a website and it took off from there.  
 

2 After some time we both realized that our company needed our full 
attention and time and energy. It wouldn’t always be there unless we gave 
it all of those things, whereas we could always go back to school. I was 
planning on graduating. It was scary for me to take the leap of leaving 
school and doing something out of the ordinary or something that’s not 
accepted in our culture. But I’ve learned that life is unpredictable and that 
taking risks is a great thing.  
 

3 We are basically working all day, every day, which is the downside. But 
with that comes so much room for creativity and I get to work with my best 
friend. It’s fun and it’s exhausting, but it’s so    37    because for 
everything that we’re doing, we see direct results in the real world. It’s not 
like when you finish a school project and you’re done. We accomplish a 
goal and that opens a door to a million other exciting opportunities for us. 
 

4 We’re both really focused on nutrition and education. Kids especially need 
to develop an awareness and understanding of what it means to eat right 
and where food comes from. We’re transparent with what we put in our 
nut butters. We use honest ingredients and natural flavors. And we don’t 
put in any garbage such as preservatives, stabilizers and added sugars. 
We want to be an organisation that is socially aware and  that exists to do 
more than just make money.” 
 
 teenvoices.com, 2012 
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Tekst 12 

 

BOOK REVIEWS BY LOUISE PURSER 

THE MYSTERY OF MERCY CLOSE 
Marian Keyes (£18.99, Michael Joseph) 
 

Private investigator Helen Walsh is having a rough time  
with work, her home and the past  and doesn’t know how 
she’s going to make ends meet. The reappearance of her ex, 
Jay, complicates life further as does the case of the missing 
boyband member. Marian Keyes’ latest novel is warm, funny 
and typically brilliant. 
 

THE LAST TELEGRAM 
Liz Trenow (£6.99, HarperCollins) 
 

Lily Verner stays at home to work in the family mill as war 
breaks out across Europe. The work they do has to be 
accurate as they weave parachute silk for soldiers. When 
German Jewish refugees arrive at the mill, Lily falls for 
Stefan, triggering prejudiced reactions. Based on Liz 
Trenow’s family history this is an incredible and emotional 
story about the strength of love. 
 

EYE CONTACT 
Fergus McNeill (£19.99, Hodder & Stoughton) 
 

Robert Naysmith comes across as a regular guy, a smartly 
dressed businessman keeping himself to himself. But he has 
a very dark secret  he’s a murderer. And what makes things 
particularly difficult for Detective Inspector Harland, who is 
covering the case, is that he has no motive at all  a victim 
only has to make eye contact! This is a very impressive 
debut novel full of suspense. 
 
BRIGHT YOUNG THINGS 
Alison Maloney (£9.99, Virgin Books) 
 

After the first World War, people began to let their hair down 
and parties, fashion and having a good time became the 
priority of the young and rich. The 1920s have a reputation 
for being fun and Alison Maloney’s book explores the decade 
in detail. The first-hand accounts in this book of the roaring 
1920s are a reminder of what it was all about. 

 
Star Magazine, 2012 

einde  
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5  ..................................................................................................................  

 
 6 A B C D 

 
 7  ..................................................................................................................  

 
 8 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 9 A B C 

 
 10 A B C D 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 11 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 

 12 A B C 

 
 13  

 13-1 13-2 blijft over 

embarrassing    

funny    

risky    

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 15 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 16 A B C D E F 

 
 

Tekst 7 

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C 

 
 19 A B C 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 
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Tekst 8 

 
 22  ..................................................................................................................  

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27 A B C D 

 
 28 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 29 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 
 

Tekst 10 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C 

 
 32 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
 

 33 A B C D 

 
 34 A B C D E 
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Tekst 11 

 
 35 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
 

 36 A B C 

 
 37 A B C D 

 
 38 A B C D 

 
 

Tekst 12 

 
 39 A B C D 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 2 
 

 2 C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
Een antwoord met de volgende strekking: 
door een (speciaal) pak (waarmee ze kan lopen) 
 
Opmerking 
Alleen goed rekenen als het woord pak of een synoniem daarvan (speciaal 
hulpmiddel) wordt genoemd. Niet goed rekenen: krukken. 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 1 
Een antwoord met de volgende strekking: 
− aandacht vragen (voor gehandicapten / een goed doel) 
− mensen bewust maken 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 B 
 
 

Tekst 4 
 

 9 A 
 

 10 A 
 

 11 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 2 
 13-1 13-2 blijft over 
embarrassing x   

funny   x 

risky  x  
 
indien drie goed  2 
indien twee goed (als één woord twee keer gekozen is) 1 
indien één of geen goed 0 
 

 14 D 
 
 

Tekst 5 
 

 15 C 
 
 

Tekst 6 
 

 16 F 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 7 
 

 17 B 
 

 18 A 
 

 19 B 
 

 20 C 
 

 21 A 
 
 

Tekst 8 
 

 22 maximumscore 1 
(alinea) 3 
 

 23 C 
 

 24 A 
 

 25 C 
 

 26 D 
 

 27 A 
 

 28 C 
 
 

Tekst 9 
 

 29 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 10 
 

 30 B 
 

 31 B 
 

 32 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 33 A 
 

 34 D 
 
 

Tekst 11 
 

 35 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 36 A 
 

 37 C 
 

 38 B 
 
 

Tekst 12 
 

 39 C 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 dailyexpress.co.uk, 2013 
tekst 2 Daily Telegraph, 2009 
tekst 3 Daily Mail, 2012 
tekst 4 MIZZ, 2009 
tekst 5 Stockport Times East, 2009 
tekst 6 bbc.co.uk, 2013 
tekst 7 bbc.co.uk, 2012 
tekst 8 www.express.co.uk, 2012 
tekst 9 Daily Telegraph, 2009 
tekst 10 Sugar, 2011 
tekst 11 teenvoices.com, 2012 
tekst 12 Star Magazine, 2012 
 

einde  
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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. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 16 juni

13.30 - 15.30 uur
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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. 
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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. 

Pagina: 379Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

KB-0071-a-15-2-b 

Bijlage VMBO-KB 

2015 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 

 

tijdvak 2

Pagina: 380Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

KB-0071-a-15-2-b 2 / 21 lees verder ►►►

Pagina: 381Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

KB-0071-a-15-2-b 3 / 21 lees verder ►►►

Tekst 1 

 

It’s a Dog’s Life… 
 
The animal charity RSPCA said there was an “alarming increase” in the 
number of animals being dumped in the summer months. They think some 
owners don’t want to pay for their pets to be looked after during the 
holiday, so they dump them. The RSPCA rescued more than 37,000 
abandoned animals in England and Wales last year. Since May this year, 
pets have been found dumped in bins, bags and even a cemetery. Dermot 
Murphy from the RSPCA said: “Even in a nation of animal lovers, there 
are thousands of people out there who don’t care about their pets at all.” 
 
 bbc.co.uk, 2013 
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Tekst 2 

 
 

… 
 
By Heidi Blake 
 
IF YOU woke up this morning 
feeling less sharp than usual, 
there could be a simple solution. 
Scientists have discovered that 
an extra dose of sleep is all that is 
required to replenish energy, 
alertness and attention span after 
a week of restricted sleep. It is 
more than just a luxury – it 
provides a significant boost to brain power. 
 The American researchers found that restricting a group of volunteers 
to four hours of sleep for five nights gave them a shortened attention 
span, impaired alertness and reduced reaction time. However, after just 
one full night of sleep, their normal functions were restored. 
 Dr David Dinges, of the Division of Sleep and Chronobiology at the 
University of Pensylvania said: “The additional hour or two of sleep in the 
morning after a period of chronic partial sleep loss has genuine benefits 
for continued recovery of behavioural alertness.” 
 The findings, published in the journal Sleep, coincide with a separate 
discovery that the optimum amount of sleep is seven hours. 
 
 Daily Telegraph, 2010 
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Tekst 3 

 

Shark repellent wetsuit 
 
Researchers at the University of Western 
Australia are developing a wetsuit that 
they hope will make surfers unappetising 
to sharks. They have discovered that 
sharks are highly visual animals but are 
probably colour blind. They say the 
animals see colours in different shades of 
grey, the same way as humans watch a 
black and white film. Professor Shaun 
Collin, who leads the team, is using this information to create a wetsuit 
that would make the wearer look unappealing to sharks. “We’ll design a 
wetsuit that is uninviting to sharks, taking into account the different light 
levels that sharks move through, different seasons of the year and 
different times of the day.” Professor Collin says he hopes he will have 
developed a prototype of the wetsuit by next year. 
 
 abc.net.au, 2012 
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Tekst 4 

 

Leaves on the line? 
 

  
When it comes to delayed trains, commuters have heard nearly every 
excuse in the book. But it remains something of a novelty to be told that a 
train is late because the driver has been viciously attacked by a seagull. 
That’s what happened to passengers awaiting the 8.15 from Hastings, 
East Sussex, to London recently. The rush-hour train was delayed while 
the driver, who had been struck on the head, was checked over by first-
aiders. The driver, who had been walking along a platform towards his 
train’s cab at the time, was said to be ruffled, but resumed his duties 
15 minutes later. 
Liza Donaghue, 63, a mother of four and foster carer, was waiting at 
Tonbridge station, Kent, when she heard the announcement over the 
loudspeaker system. She said: “No one had really taken any notice until 
that point, then everyone looked and started looking at each other and 
saying, ‘Did he just say what I thought he said?’ Then everyone started 
laughing. People could not believe it.” 
A Southeastern Trains’ spokesman said: “This is a rare occurrence. But 
seagull attacks can be quite serious. They are large birds and people 
have been knocked to the ground by them.” 
A spokesman for the Royal Society for the Protection of Birds said that 
apart from scavenging raids for food, seagulls usually attack people only 
to protect their young in nearby nests but that it was the wrong time of 
year for that. 
 
 Daily Mail, 2011 
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Tekst 5 

 
“Turn Right” into a porta-potty 
 
A German driver took his navigation 
system’s commands a little too 
literally and ended up in deep 
doodoo. When he heard the 
command to “Turn right now!” from 
his navigation system he crashed 
into a small toilet enclosure by the 
side of the road. Apparently, he 
turned about 100 feet too soon. The 
crossing he was supposed to take 
was another 30 yards down the road. 
 
The 53-year-old driver did not notice the error even after his car went off 
the road. He continued into a construction site, up a stairway and into the 
small toilet shack, according to police in the eastern town of Rudolstadt. 
The incident caused € 2,000 worth of damage to the stairwell, another 
€ 100 in damage to his car, and he was also fined € 35 for reckless 
driving. 
 
 autoblog.com, 2006 
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Tekst 6 

 
Is the Teen Rebel a Dying Breed? 
 
based on an article by Mark Easton 
 

1 My son has just turned 13 and I made him a card to 
mark the moment he became a teenager. I put a 
picture of him as a choir-boy next to a Photoshopped 
shot of him as a saggy-trousered gangsta rapper – 
the innocent child mutating into a growling ball of 
rebellious fury. But a series of recent official statistics 
are making me question whether the old joke is still 
true. 
 

2 Adolescents are increasingly turning their noses up at drugs, booze and 
fags, with consumption by young people the lowest at almost any time 
since we started measuring these things. Teenage rebels are not what 
they were. No-one is suggesting that young people don’t misbehave at all, 
but they no longer seem to define themselves by wild disobedience. 
 

3 Could it be that teenage rebellion needs to look different to what your 
mum and dad did? Smoking, boozing, dropping pills and hooliganism – 
that’s so Generation X. These days, perhaps, adolescent identity is 
defined more by the use of social media rather than the use of illicit drugs. 
In my day, the classic bored teenager hung around the bus-stop with a 
few mates and someone produced a packet of cigarettes and a bottle of 
cider. Nowadays they are upstairs on the laptop or mobile, gossiping and 
playing and flirting. It is a digital world where grown-ups are not allowed, a 
playground for the virtual teen rebel. 
 

4 I wonder whether the card I sent my son for his 13th birthday is an 
example of a prejudice that has had its day. 
 
 bbc.com, 2012 
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Tekst 7 

 
 

Do You Care? 
 

 
 

 About the environment? 
About endangered species? 
About the future of our planet?

 

 
 
The Wildlife For All Trust is an environmental charity with a unique 
approach. 
 Like many other organisations, we work to conserve endangered 
species and habitats. Unlike other organisations, we put a lot of 
emphasis on tackling human problems such as greed, selfishness, 
and the “me, me, me” mentality. We train our team to understand how 
these psychological factors have a huge impact on the success or 
failure of nature conservation projects. 
 The key to the causes of our environmental problems, and to any 
realistic chance of overcoming them, lies in changing the way we 
think about the world around us. If this deeper approach appeals to 
you, there is a chance to get involved with our work, which includes 
nature reserves in Sussex and South Africa. We all purposely work 
non-paid. 
 

 
This is a real opportunity to help make a difference. 

See www.wildlifeforall.org for further details. 
 

British Registered Charity No.1006174 
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Tekst 8 

 

Football and Chain 
 

1 Divorced with three kids, I hadn’t 
had a decent date in years, so I’d 
joined an internet dating site. But  
I hadn’t met a single bloke I was 
interested in … until Paul, a cable 
engineer. Like me, he was divorced 
and had three kids. With his rugged 
good looks, I was swept off my feet. 

2  From our first date, Paul had 
gone on about football. “I’ve held a 
Southampton season ticket since  
I was 10,” he’d beamed. “I follow 
them around the country when 
I can.” So I’d quickly realised if 
I wanted to see him again, I’d better 
give football a try. “I wouldn’t mind 
learning about it,” I said. 

3  Over our next few dates, Paul explained tackles, penalty kicks, and the 
offside rule. I agreed to go with him to a game. At the stadium, he was up 
on his feet cheering and shouting throughout the game. I tried to get into 
the spirit of it, too. “Go Saints,” I called. Truth was, even looking at the 
players’ bums didn’t make watching a game more interesting. And 
afterwards Paul spent hours going on and on about the match.  

4  Yet Paul was perfect in so many other ways. He’d think nothing of 
running me a bath after my long day working with kids with additional 
needs, or buying me flowers. I couldn’t blow the final whistle on him. So 
when he suggested moving in two months after we’d met, I jumped at the 
chance. With our kids we became one big happy family, spending lazy 
weekends together – when the football wasn’t on. Saturday afternoon he 
supported the Southampton Saints. It was frustrating, but football meant 
so much to him. So I got used to spending my Saturdays shopping with 
my mates. Paul didn’t mind. “I’m just grateful you never moan about 
football like my mates’ wives,” he shrugged. 

5  To be fair, he’d been honest about his passion for the club right from 
the start. And it could have been worse. As if to prove me right, to 
celebrate our nine-month anniversary he took me back to the pub where 
we’d had our first date – and proposed! 

6  Soon, I was planning the perfect day, while Paul watched the footie. 
All he said was the date had to be February 13, 2010. “Southampton 
aren’t playing,” he told me. “And, believe it or not, my wedding day comes 
first.” 
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7  But getting home from work six weeks before our big day, Paul’s face 
looked like someone had died. “What’s up?” I gasped. “Well it’s amazing 
news, love,” he said, slowly. “Saints are playing Portsmouth in the FA Cup 
draw.” “The game’s on February 13, isn’t it?” I hissed. Guiltily, he looked 
away. “I can’t miss it,” he whispered. “The match is at 12.30pm, three 
hours before our wedding.” Enough was enough. “If you’re even one 
minute late for our wedding, it won’t be just the players’ tackle you have to 
worry about,” I said, menacingly. Over the next six weeks Paul reassured 
me. “The match will be over by 2.20pm,” he explained. “Then I’ll go to the 
hotel, shower and go to the register office.”  

8  Even so, on the morning I was beside myself with worry. Arriving at 
the register office just before 3.30pm … there was no sign of Paul! “I’ll kill 
him,” I roared. At that, he raced in. “I’m here, I’m here,” he called, 
breathlessly. I was so relieved. “How did Saints get on?” I asked. “Lost  
4-1,” Paul shrugged. Wow, and he was still smiling?! He really must be 
happy to tie the knot with me if he could smile through the pain of defeat. 

9  The rest of our day was a football-free zone. As was our honeymoon 
in Kenya. It didn’t last, though. As soon as we were back, Paul was talking 
about the World Cup. “Just think, love,” he smiled. “Wall to wall football for 
a month.” Great, I can hardly wait… 
 
 Julie Bailey, 47, Romsey, Hampshire 
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Tekst 9 

 

Skype: more important than it looks 
 
By Jennifer O’Hagan 
 

1 My computer is a bit like my 
handbag: it’s full of stuff I either 
don’t need or don’t use, it looks 
untidy, and I’m not quite sure 
where a lot of things have come 
from. Looking at my desktop 
now, I can see for example, a 
programme called ‘easy 
network manager’ (no idea 
what that is) and one called ‘DivX Movies’ (never used it). Mixed up with 
all the rubbish, there are, however, one or two very important programmes 
– programmes which I feel even have a central role in my life. To go back 
to my handbag, these programmes are just as important as my house 
keys and purse. They are things I use on a daily basis, and which I would 
be most upset about losing. 
 

2 One of these programmes is Skype. The big, friendly ‘S’ has sat quietly at 
the bottom of my desktop since around 2009. And I am quite certain that it 
has changed my life. I first realised the importance of Skype when I was in 
my third year of university. I had just moved to Germany for my ‘year 
abroad’, and it was my first long period outside the UK. About a week 
after I had arrived, I received a text message from one of my best friends 
saying that she was very upset and needed to talk to me. I remember 
rushing out of my flat with a 20 euro note trying to find a shop that would 
change it into coins so that I could call her from a payphone. When I 
finally had the coins, I still only managed to speak to her for about fifteen 
minutes. Payphones are expensive! Now that I have Skype, I no longer 
experience situations like that. I still live in Germany, and I know that I can 
talk to my family and friends whenever I need to, for as long as I want, for 
free. It’s extremely reassuring. 
 

3 It seems to me that Skype is a bit of an underdog in the world of 
technology. It’s pretty normal to talk about Facebook, Twitter and Google, 
but you don’t tend to hear people on the bus talking about ‘that amazing 
conversation’ they had on Skype, or how Skype ‘affects the way we 
interact socially’ with our fellow humans. Probably this is because Skype 
is more of a private place than a public one: we don’t use it to show off or 
to follow celebrities; we use it to stay in touch with our loved ones. Skype 
has also become a useful tool in the work place. Sometimes it is used for 
interviews – especially when companies are recruiting internationally. And 
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there are, of course, the long-distance relationships. When I asked a 
colleague recently how she managed to stay in touch with her Mexican 
boyfriend when she moved back to Germany, she replied simply: “Skype!” 
And now they are married! It’s probably been more successful than an 
internet dating site. 
 

4 I can genuinely say that I would still be living in the UK if I did not  
have    20    . I am free to live far away from my family and friends 
because I know I can see their faces and hear their voices almost any 
time. It lets me into the lives and homes of the people I love. 
 
 learnenglishteens.britishcouncil.org, 2012 
 

Pagina: 392Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

KB-0071-a-15-2-b 14 / 21 lees verder ►►►

Tekst 10 

 

When Posh met Poor 
 
based on an article by Clare Campbell 
 

1 ALICE, 15, lives with her mother, father, 
sister and little brother in a six-bedroom 
house in south London. She says: 
“I know that my family is well-off. I go to a 
private school and we live in a large 
house in a desirable part of London. As a 
result of my upbringing, I’ve had a    21    
view of life; I was living in a bubble and 
believed money made you better than 
other people. 
 

2 Although I’d never met anyone from the council estate1), I imagined they 
would all be wearing cheap tracksuits, scraped-back hair and big earrings. 
I thought Natalie would be the same.    22   , when I first saw her, 
I noticed she was much better-dressed than I’d expected. I really loved 
her outfit. We liked one another straight away. She was funny and friendly 
and we were surprised and pleased that I spoke the same slang as her. 
We talked about everything. Natalie’s attitude to boyfriends is very    23   . 
She hates the idea of being tied down. She is used to making her own 
decisions while I prefer being in a relationship to being on my own. Also, 
Natalie and her mum have a really good relationship – they’re more like 
sisters. And I was surprised at how cosy and welcoming their flat was. 
I thought it would be much smaller and pokier. 
 

3 Meeting Natalie has changed me a lot. I feel really guilty about what I was 
like before, and I no longer think public school kids are better than 
everyone else. Natalie and I now chat online several times a week. I feel 
so much respect for what she and her mother have been through and how 
they’ve tried to help themselves. Natalie’s really bright and I know she’ll 
make something of herself, and we got on so well I’m sure we’ll stay 
friends.” 
 

4 NATALIE, 17, lives with her 38-year-old mother, Vicky, and five-year-old 
brother, Gabriel, in a two-bedroom council flat on a south London estate. 
She says: “I’ve lived on this estate all my life. My dad died when  
I was six. All I can remember about him was that he was always loving 
and affectionate. Mum can’t work because she suffers from depression, 
so I take care of my brother, Gaby, who has a speech problem. 
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5 We live on benefits of £165 a week, which 

is sometimes not enough, so my mum has 
to borrow money. I dropped out of school 
when I was 15, mainly because I had to 
take care of my mum and brother. I feel 
I’ve been through more in my life than the 
average 40-year-old woman. Sometimes 
I feel resentful for the way my life is. It 
shouldn’t be my task to get Gaby to 
school, but there’s no one else to do it. 
 

6 Still, recently I’ve gone back to college. I’ve always been ambitious and  
I made up my mind that I wasn’t going to grow up to be another single 
mother living on benefits all my life. I knew Alice’s life would be very 
different to mine, that she might not understand. I didn’t want her judging, 
or feeling sorry for me, however. We may be poor, but we’re not tramps. 
 

7 I really liked the skirt Alice was wearing when I saw her the first time. She 
smiled, and I knew we’d be okay. Her house was really beautiful and her 
family made me feel welcome too. I didn’t feel as out of place as I thought 
I would. But it also seemed to me that Alice was not as close to her mum 
as I am to mine. If that’s what having more money does to a family, I don’t 
want it. 
 

8 Alice and I are constantly in touch with one another, but I’m so busy with 
college, as well as trying to get a part-time job, that we haven’t managed 
to meet up again recently. Still, I know we’ll stay friends. Alice is an okay 
girl.” 
 
 dailymail.co.uk, 2008 
 

 

noot 1 council estate = een wijk met goedkope huurwoningen 
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Tekst 11 

 

For the love of horses 
 
 

  
 

1 WHEN it comes to providing a stable home for horses, animal lover Jackie 
Winston-Jones is prepared to go the extra mile. The mother-of-four has 
turned her lounge into a home for her latest rescued pony Jaz – complete 
with straw. 

2  She said: “My husband Laurie couldn’t believe his eyes when I turned 
up with my first horse Maid. I’d set out to do the weekly shopping but then 
suddenly remembered it was the day of the auction where the horses go 
under the hammer for next to nothing. A friend at the sale loaned me her 
horse box and I took Maid home with me. When Laurie saw what I’d done 
he just said, ‘You’re crazy – instead of doing the shopping you’ve come 
back with a horse’.” 

3  Last week she went back to the auction – and this time came back 
with eight ponies. Among them was Jaz, a 12-year-old former riding 
school pony. With just £200 of her own cash in her pocket, Jackie arrived 
at the sale looking to perhaps buy one or two. But when she saw the 
horses she decided to act. She added: “I couldn’t just stand by. I didn’t 
have enough cash but my son Matthew who was with me dashed to the 
cashpoint and drew out what he could from his account.” 

4  Jackie said she had the horses checked over by a vet and they were 
all passed fit. She plans to set up a charity which will own the horses but 
loan them to carers. She said: “I can’t look after them all on just two to 
three acres but this way we can monitor the horses at their new homes 
and because the charity owns them we can make sure they are well-kept. 
Only trusted keepers will be allowed to have them. The idea is to set up 
lifetime homes for them. Now, we’re desperately trying to re-home them 
through our Facebook page.”
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5  She added: “It’s already growing through word of mouth with well-
wishers arriving with feed and horse blankets and odd bits of kit. But the 
loose box I’ve got is too small for eight so Jaz has to bed down in the 
lounge until we sort out more space. I don’t mind, it’s worth it just to see 
her happy. It is such a shame these horses are cast off like this. There 
wasn’t really a bad one among them. Yes, they were scruffy, but with a bit 
of loving care, good food and water they can be brought back to health.” 
 
 Daily Express, 2013 
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Tekst 12 

 

Bureaucrats Give Boot to Shoe Shine Business 
 
But citizens rally behind homeless alcoholic who turned his life 
around with spit & polish 
 

1 Larry Moore was an alcoholic living on the streets of San Francisco when 
he made the decision to turn his life around. He set up a neat little shoe 
shine business on a busy street corner – and before long, had a lengthy 
list of high-powered clientele. For the first time in his life, he was able to 
support himself. 

2  But then city council officials of the City of San Francisco stepped in – 
and nearly caused Larry’s dream to collapse. At first, they demanded that 
Larry would purchase a $491 sidewalk vendor permit – which was virtually 
all of his savings. And, then, when Larry tried to pay, they wouldn’t accept 
his money because he didn’t have a valid ID.  

3  Travis See, the manager of a clothing shop on Larry’s corner, has 
been astonished by the homeless man’s resolve to turn around his life. 
“Here’s a guy who sleeps under a bridge, washes in a public bathroom 
and was begging for booze money 11 months ago. He successfully starts 
his own business from nothing – and then council officials try to take it all 
away.” 

4  Other San Franciscans were also    34      after hearing about 48-year-
old Larry’s ordeal at the hands of the city’s boneheaded bureaucrats. The 
mayor’s office received a great number of e-mails. The Department of 
Public Works which told Larry to get a permit, had to react to complaints 
all day. 

5  City Supervisor Bevan Dufty called Public Works Director Ed Reiskin 
and hinted: “Don’t you need a shoe shine today? Because I think you do.” 
Reiskin dutifully trooped to Larry’s stand and listened to his story – and 
then had a change of heart. “He is such an undeserving victim of this kind 
of bureaucracy, and I feel bad that we caused so many problems for 
someone,” says Reiskin. He immediately ordered his department to 
arrange a permit for Larry. “I’m a businessman, a working man, and I’m 
proud,” says Larry. “I’m glad to have so many people who came to my 
rescue.” 
 
 NE, 2009 
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Tekst 13 

 

Submit Work to Teen Ink & Get Published! 
 

 
 
Teen Ink has no staff writers; we depend completely on you to send 
writing, art and photos. There is no charge to submit or be published. All 
submissions will be considered for publication in Teen Ink’s print 
magazine and website.  
 
Submitting Work by E-mail 
Send your work to submit@teenink.com 
 
You must include in each emailed submission: 
 your name  
 year of birth  
 home address/city/state/ZIP  
 telephone number  
 the name of your school and English teacher  
 
Label all written work fiction or nonfiction. Be sure to include a title. 
 
Requesting anonymity: If you wish to be anonymous, please indicate 
this clearly on your piece. We will respect your request and not display 
your name – but you still must include your full name and address with 
your submission for our records. 
 
Questions? You can always write to: 
Teen Ink, Box 30, Newton, MA 02461, U.S.A. 
 
All materials submitted become the property of Teen Ink. By submitting 
your work to us, you are giving Teen Ink and its partners, affiliates and 
licensees the non-exclusive right to publish your work in any format, 
including all print, electronic and online media. Teen Ink may edit or 
abridge your work at its sole discretion. Teen Ink is copyrighted by the 
Young Authors Foundation, Inc. However, all individual contributors to 
Teen Ink retain the right to submit their work for non-exclusive publication 
elsewhere, and you have our permission to do so. 
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Tekst 14 

 
 

How to Cook the Perfect Steak 
 
Anne Shooter – trained as a professional cook at Leiths School of 
Food and Wine – shares the cooking tips she wishes she’d always 
known … 
 
THE question I get asked most is how to cook 
a medium-rare sirloin steak. 
 Here’s how: Make sure your frying pan or 
griddle is really hot – it should be just starting 
to smoke. 
 Brush the meat, not the pan, with a little 
olive oil, not extra virgin, and season lightly with salt. Put the steak on the 
pan and simply leave it, without moving, for two minutes, assuming it is 
around 2cm thick. Then turn it over and cook for the same time on the 
other side. 
 Rest it for at least three minutes before serving to allow the juices that 
have been drawn to the surface to be re-absorbed. To stop it cooling, 
wrap in greaseproof paper or cover with foil. 
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Tekst 15 

 
My gnawing irritation … 
 
WITH ill-grace and gritted teeth I am currently 
enduring the presence of a small hamster, who is 
much loved by the youngest member of our family. 
 It’s too nervous to be cuddly, and does nothing 
but run inside its wheel and gnaw at the bars of its 
cage. 
 ‘You can see it just wants to get out, really,’ 
I said teasingly the other day. ‘Perhaps we should 
just set it free?’ 
 ‘Mum!’, came the shocked reply. ‘You can’t do 
that. It would die.’ 
 Well, it was worth a try, but she’s right of course. But if a nine-year-old 
can see that, why was this not clear to the stupid so-called animal rights 
campaigners who have recently released some pet rabbits into the wild? 
 
 
 Daily Mail, 2010 
 
 

einde  einde  
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 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D E 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 4 A B C 

 
 

Tekst 5 

 
 5  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 6 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 7 

 
 9 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D E 

 
 12 A B C D 

 
 13  ..................................................................................................................  

 
 14 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
 

 15 A B C 
 

 16 A B C 
 
 

Tekst 9 

 
 17 A B C 

 
 18 A B C D 

 
 19 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

 
 20 A B C D 
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Tekst 10 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C 

 
 26 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
 
 

Tekst 11 

 
 27 A B C D 

 
 28 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C D 
 
 

Tekst 12 

 
 31 A B C D 

 
 32 A B C 

 
 33 A B C 
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 34 A B C D 
 

 35 A B C 
 
 

Tekst 13 

 
 36 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 
 

Tekst 14 

 
 37 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
 
 

Tekst 15 

 
 38 A B C D 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE KB 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 44 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 D 
 
 

Tekst 4 
 

 4 B 
 
 

Tekst 5 
 

 5 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
de botsing met het toilet 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen wanneer één van beide elementen ontbreekt. 
 
 

Tekst 6 
 

 6 A 
 

 7 C 
 

 8 A 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 7 
 

 9 A 
 
 

Tekst 8 
 

 10 A 
 

 11 C 
 

 12 D 
 

 13 maximumscore 1 
(alinea) 2 
 

 14 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 15 B 
 

 16 C 
 
 

Tekst 9 
 

 17 B 
 

 18 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 wel 
 
indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien één of geen goed 0 
 

 20 D 
 
 

Tekst 10 
 

 21 D 
 

 22 A 
 

 23 A 
 

 24 C 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 11 
 

 27 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 29 B 
 

 30 D 
 
 

Tekst 12 
 

 31 D 
 

 32 A 
 

 33 B 
 

 34 B 
 

 35 A 
 
 

Tekst 13 
 

 36 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 14 
 

 37 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 15 
 

 38 B 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 bbc.co.uk, 2013 
tekst 2 Daily Telegraph, 2010 
tekst 3 abc.net.au, 2012 
tekst 4 Daily Mail, 2011 
tekst 5 autoblog.com, 2006 
tekst 6 bbc.com, 2012 
tekst 8 Julie Bailey, 47, Romsey, Hampshire 
tekst 9 learnenglishteens.britishcouncil.org, 2012 
tekst 10 dailymail.co.uk, 2008 
tekst 11 Daily Express, 2013 
tekst 12 NE, 2009 
tekst 15 Daily Mail, 2010 
 

einde  
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KB-0071-a-14-1-o 

Examen VMBO-KB 

2014 
tijdvak 1 

dag 
tijd 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

tijdvak 1
dinsdag 20 mei

13.30 - 15.30 uur
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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. 
 

Pagina: 420Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



  KB-0071-a-14-1-o 7 / 8 lees verder ►►►

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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Tekst 1 

 
IF YOU HAVE A PROBLEM, MAYBE YOU CAN ASK JO…. 

The Advice Team 
 
DEAR JO: I was shopping with a friend the other day and when we got 
home we tried on all our new clothes and I noticed she had a couple of 
extra things that I hadn’t seen her pay for. When I asked her about them, 
she got all funny and just said maybe I wasn’t paying attention. This isn’t 
the first time this has happened, and I know it might sound like I’m 
jumping to conclusions, but I’m worried that she’s been shoplifting. Should 
I confront her about it or just hope that she won’t do it again?  
Name withheld 
 
Jo: It does sound like your friend might be 
shoplifting, but you can’t accuse her, in case 
you’re mistaken. And she may very well deny it 
anyway. If I were you, I would make a point of not 
going on shopping trips with her anytime soon. 
It’s a good way of letting your friend know how 
you feel without having a showdown. Instead, if you still want to 
hang out with her, perhaps suggest drinks or a dinner. 
 
  
 
 Fabulous, 2011 
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Tekst 2 

 

Struggling to Go to School 
 

1 Around the world, more than 69 million children of primary school age are 
not in school. That’s more than the entire UK population. 
 

2 One reason that so many children miss out on an education is because 
it’s too expensive for their families to send them to school. Although 
school is free in the UK, it isn’t in many poor countries, so families have to 
cover the costs of school fees. For many of the world’s poorest families 
these costs are too high. Even in places where school is free, the quality 
of teaching is often so bad that many parents feel they would be better off 
sending their children to work instead. 
 

3 Samia is an 11-year-old who lives in the slums of Rawalpindi – Pakistan’s 
fourth-largest city. Her family is very poor. Like many poor families, 
Samia’s mother, Yasmeen, has struggled to give her children an 
education. Samia’s older brothers    3    school. They had to work and 
help Yasmeen earn money for the family. Samia would have missed 
getting an education too, if it wasn’t for the special vouchers her family 
started to receive from an organisation called the Punjab Education 
Foundation, which is supported by UK Aid. 
 

4 The UK Government believes that helping children around the world to get 
a decent education is the best way to fight poverty. That’s why, over the 
next four years, British aid will be used to help 11 million of the world’s 
poorest children go to school, and train more than 190,000 teachers, to 
improve the quality of education. To find out more, visit www.dfid.gov.uk. 
 
 firstnews.co.uk, 2012 
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Tekst 3 

 
Lees eerst de opgave in je opgavenboekje, voordat je naar deze tekst gaat 
kijken. 
 
 

Best Friends Animal Sanctuary 
 
… where they all live happily ever 
after. 
 

 
 
How it all began … 
Best Friends started in the late 
1970s, when a group of friends 
began to care for homeless pets with 
special needs. In the mid-1980s, they 
started a sanctuary in Kanab, Utah, 
that soon led to the founding of Best 
Friends Animal Society – a 
nationwide organization promoting 
rescue, adoption, spay/neuter and 
education programmes. 
 
Animals needing special care come 
to the sanctuary from shelters and 
rescue groups all over the country. 
These once-sad faces are 
transformed through the care and 
love they receive from expert staff 
and volunteers. 
 
Most of the animals who come to 
Best Friends are soon ready to go to 
good new homes with loving families. 

Those who are too traumatized by 
past abuses, or too old or 
handicapped, have a home at Best 
Friends for the rest of their lives. 
 

 
 
How to help the animals 
Volunteer at the sanctuary. You can 
join in every day with the work of 
feeding the animals, cleaning their 
living areas, grooming, walking and 
socializing those who are looking  
for new homes. Please call our  
volunteer coordinator at  
(435) 644-2001, ext. 4119, to make 
arrangements prior to your visit. 
Young people 18 and over may 
volunteer by themselves: children 
under 18 must be accompanied at  
all times by an adult. 
 
Join Best Friends Animal Society.  
If you’re not yet a member of Best 
Friends, and you’d like to give a 
homeless pet a bright new  
tomorrow, you can join online at 
www.bestfriends.org. 
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Come visit us! 
Located at the heart of the 
famous Golden Circle of national 
parks, Best Friends Animal 
Sanctuary offers a unique 
experience to people who care 
about animals. 
 
Whether you come for a tour or 
you spend several days or weeks 
on a volunteer vacation, you’ll be 
greeted by up to 1,700 happy 
faces – the rescued dogs, cats, 
rabbits, horses, birds and other 
critters who make Best Friends 
their home while they’re in special 
care or waiting to be adopted. 
 

 
When is the sanctuary open to 
visitors?  
Every day but Christmas, from 
8am to 5pm. Guided tours of the 
sanctuary leave from the 
Welcome Center several times 
each day. Please call ahead to 
reserve a spot. For reservations 
and more details, call (435) 644-
2001, ext. 4537.

 
 

 
 
Is there a gift shop?  
Yes, inside the Welcome Center. 
There’s something for everyone, 
from T-shirts for you to toys for 
your favourite furry friends! You’ll 
have plenty of time to browse 
after the tour. 
 
What should I wear?  
We recommend shoes, rather 
than sandals, for walking in the 
sand. And long pants are a smart 
choice, since you might be 
greeted by some enthusiastic 
dogs and cats. 
 
Can I bring my own dog or cat?  
With 2,000 furry friends already, 
Best Friends doesn’t offer ‘day 
care’ for visiting pets. (Leaving 
your pet in your car isn’t an option 
during the warm season.) Many of 
the motels in Kanab allow pets, 
as long as they’re supervised. 
 
Want more details about the 
sanctuary? Go to www. 
bestfriends.org/atthesanctuary. 
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Tekst 4 

A Holiday without Parents 
 
by Rosie Smith 
 

1 “When I asked my mum and dad if I could go to 
Corfu with a bunch of my friends for a week, the 
last thing I thought they would say was ‘yes’. 
And at first they didn’t, they just went on about 
the risks and how much it would cost and how 
I’d have to pay for all of it myself. So I tried to 
persuade them – I told them that really they 
don’t know what I get up to in London most 
weekend nights, so would Corfu be all that 
different? I mean, if they worried that I could get 
drunk in Corfu and fall off a wall and end up in 
hospital, then couldn’t the same thing happen in 
London? Eventually they agreed. Reluctantly.  

2  My mum took me to the airport. The journey was simple and clearly 
adapted to the large number of teenage travellers who make their way to 
Corfu every year. I arrived after an incredibly long night of flying at our 
resort. It was a popular teenage holiday destination. The mile-long strip of 
shops, restaurants and discos looked like a cheap American film set. 
Everyone spoke English, the meals were all standardly British and 
impressively cheap, so we managed to save our money for nights out. It 
was just what we all needed after a long year of chaotic work and busy 
schedules – the perfect escape. And yes, everyone did things they 
shouldn’t have done, and went slightly too crazy at some point and woke 
up in the morning to find some odd purchases and terrible photos beside 
them. But it’s nothing teenagers can’t handle and don’t handle at home. 

3  I still don’t know if my parents were happy with their decision, and  
I wouldn’t be surprised if my mum still regrets it. But I think the experience 
made my parents realise that at some point they have to let go and 
recognise that you can’t    9    your kids forever. We have to be given the 
chance and space to make our own mistakes and learn by ourselves, so 
we can grow into responsible adults – and work out how to survive in the 

big wide world.” 
 
 The Guardian, 2009  
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Tekst 5 

Get Smart 
 
People playing special computer games to train their brains might as 
well be playing Super Mario, new research suggests. 
 

1 In a six-week study, experts found people who 
played online games designed to improve their 
intelligence didn’t get any smarter. More than 8,600 
people aged 18 to 60 were asked to play online brain 
games designed by the researchers to improve their 
memory, reasoning and other abilities, for at least 10 
minutes a day, three times a week. Researchers said 
the people who did the brain training didn’t do any 
better on the test after six weeks than people who 
had simply been on the Internet. On some sections 
of the test, the people who randomly surfed the Net 
scored higher than those playing the special games. 

 
2 “There is precious little evidence to suggest the skills used in these 

special games transfer to the real world,” said Art Kramer, a professor of 
psychology and neuroscience at the University of Illinois. He was not 
linked to the study and has no ties to any companies that make brain 
training games. Instead of playing brain games, professor Kramer said 
people would be better off getting some exercise. He said    11    can 
spark new connections between neurons and produce new brain cells. 
“Fitness changes the building blocks of the brain’s structure,” he said. 

 
3 “If you set the level for these games to a very high level where you don’t 

get the correct answers very often, then it may be useful,” said Philip 
Adey, a professor of psychology and neuroscience at King’s College in 
London. If people are enjoying the brain games, Adey said they probably 
aren’t being stimulated to think hard and might as well be playing a 
regular game. He said people should consider learning a new language or 
sport if they really wanted to improve their brain power. Adey added 
computer games were not an easy shortcut. “Getting smart is hard work.”
  
 tweentribune.com, 2011 
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Tekst 6 

 

 A Chance to Shine 
 

Professional dance training as a 
condition of community sentences 
is helping young offenders in 
Bradford and Leeds find their 
feet. 
 
Helen Carter 
 
(1)  It is less than five hours to go 
before Dance United’s 
performance at the Alhambra 
theatre’s studio in Bradford and 
all is not well. The young dancers 
are behaving very nervously and 
giggling when they should be 
concentrating on their 
performance. Tara Herbert, the 
artistic director, tells one of the 
girls to stop scratching. The girl 
loses her temper, swears, storms 
off in a huff, and is ordered out of 
the studio. Undeterred, the 
company continues its dress 
rehearsal. 
(2)  Dance United uses dance to 
engage young offenders. Its 
academy offers an intensive  
12-week programme, 25 hours a 
week, in which young people are 
treated as trainee professional 
dancers and receive a certificate 
in basic practical performance 
skills. 
(3)  Last year 33 young people 
were referred to Dance United 
from the Bradford and Leeds 
youth offending teams as a 
condition of their community 
sentence. In this area, more than 
three-quarters are expected to 
reoffend within 12 months –  

higher than the national average. 
Of the 33 referred to Dance 
United, 19 stayed on the 
programme and only half 
reoffended. 
(4)  A report out today by New 
Philanthropy Capital (NPC), 
analysing the most cost-effective 
youth offending programmes, 
highlights the work of Dance 
United. The report estimates that 
by stopping even one person 
reoffending, the charity can save 
the community from spending 
about £82,000.  
(5)  Dance United relies on the 
Arts Council, the lottery and youth 
offending teams for funding. NPC 
says that because the criminal 
justice field is averse to risk, 
fearful of tabloids and keen to 
look tough on crime, the voluntary 
sector – which is not stifled by a 
sense of what is ‘publicly 
acceptable’ – has a particularly 
important role to play. It explains: 
“By targeting support at 
organisations that are making a 
real statement, charities and 
funders can save children from a 
life of crime and get offenders 
back on the straight and narrow.” 
(6)  Back at the dress rehearsal, 
the dancer who quit is back. 
Everyone sits in a circle and she 
apologises for her behaviour. 
“Thanks for having me back,” she 
says. “I just want to make my 
mum proud.” She hangs her 
head, embarrassed by the 
attention. 
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(7)  After three weeks of training 
the young people will go into 
primary schools to help deliver 
dance lessons. Rob Lynden, head 
of programme development at 
Dance United, says the training is 
about people reintegrating with 
their families and picking up the 
pieces of their lives. “The young 
people are taken out of their 
comfort zone. When they first 
come along the kids will moan 
and scream about everything, and 
then they start to realise it is 

something they actually enjoy,” 
he says. 
(8)  Connor (not his real name), 
19, was permanently excluded 
from school because of his poor 
behaviour. “I used to find it very 
difficult when I began dancing 
and tried to focus, but now I just 
blank everything out. I am 
applying for university when  
I finish my course. I have met 
some amazing people who will be 
friends for life.” 

 
The Society Guardian, 2010 
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Tekst 7 

 

Professional Dog Walkers Face Backlash 
over ‘Packs’ on Heath 
 
based on an article by London  
Correspondent Fiona Hamilton 
   
(1)  Professional dog walkers are to 
be brought to heel in one of the 
country’s most popular open 
spaces. The managers of 
Hampstead Heath in North London 
are considering restricting the 
number of dogs that can be 
exercised on a single occasion at 
the heath, where up to 20 dogs at a 
time are sometimes walked together 
and let off their leashes. Other users 
of the heath have complained that 
they are unable to enjoy themselves 
because they find the packs of dogs 
intimidating.  
(2)  The City of London Corporation, 
which controls 10,000 acres of open 
space in the capital and its 
surrounding counties, says dogs are 
fighting each other and loads of 
animals are being dropped off for 
exercise. It is considering a 
restriction on the activities of 
professional dog walkers, across all 
of its open spaces, to alleviate the 
problem.  
(3)  Under the proposal there would 
be a limit − likely to be six − to the 
number of dogs that commercial 
operators could walk at any time. All 
professional walkers would have to 
gain a licence by undergoing 
assessment to prove that they could 
control their dogs. The corporation 
said that a professional licence, to 
be considered in the autumn, would 
restore peace on the heath, where 
there has been increasing tension  

 
between dog owners and other 
users. The suggestion has angered 
professional walkers, who claim that 
they are being unfairly blamed for 
trouble caused by individual dogs 
whose private owners are not 
properly controlling them.  
(4)  Simon Lee, the superintendent 
of Hampstead Heath, told The 
Times that complaints about packs 
of dogs had been increasing 
steadily over the past two years. 
“When people bring in excess of 
eight or ten dogs − and some 
people bring significantly higher 
numbers than that − it is putting 
some people off enjoying this open 
space. The dog walkers may have 
good control but when dogs start 
acting in a pack manner, their 
playful behaviour can be 
intimidating.” The number of 
professional dog walkers has surged 
in recent years because they offer a 
convenient service to owners who 
are unable to exercise their pets 
regularly. Hampstead Heath, near  
some wealthy neighbourhoods, is 
one of the capital’s most popular  
walking spots.  
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(5)  Heather Pope, who has  
been a professional dog walker on 
the heath since 2005, said that a 
licensing system was a ‘knee-jerk 
reaction’. She said that most of the 
dog walkers on the heath were 
professionally trained and made 
sure that the animals in their group 
were well-suited and under control. 
“If someone doesn’t like dogs they 
will complain even if you are 
walking an anorexic Chihuahua. 
People just won’t live and let live.”  
Ms Pope questioned the fairness of 
an assessment regime and was 
sceptical that the City of London 
would be able to police such a 
system.  

(6) The Kennel Club expressed 
concern that an ‘anti-dog’ climate 
was developing around Britain. A 
spokeswoman said that councils 
had been given powers to control 
dogs in 2005 and were becoming 
increasingly strict. “The problem 
with restrictions is that every dog is 
different. To say that walking six 
Chihuahuas and walking six 
Dobermans is the same thing is 
really quite ludicrous. There are 
factors such as control that the 
walkers have and their relationship 
with the dogs, and these are 
different in every circumstance.”  
 
 The Times, 2009 
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Tekst 8 

 
 

Appeal of the Cycle Routes 
 
Sir: A leaflet which accompanied my copy of the 23 July  
edition of The Independent invited me to contribute  
towards the cost of building the National Cycle Network  
by the charity Sustrans. 
I am appalled that I even received the leaflet.  
Have we really become so car-obsessed that the  
Government is not prepared to invest in such a  
worthwhile project? What will happen if the  
National Lottery and individual contributions are  
insufficient?  
I don’t recall receiving requests for support for the  
further development of the National Road Network. 
 
Hayley North, 
Leeds 
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Tekst 9 

 
 

Get to See a Whale 
Soon  
 
 
You may want to describe  
it to your grandchildren. 
 
Many great whales like the 
humpback have been so brutally massacred by mankind that whalers 
consider them commercially extinct. 
 
Whales are still over-exploited 
Typical is the blue whale, the largest animal that has ever lived on this 
earth – 100 feet (30 metres) long en weighing 160 tons. Since 1900 we 
humans have killed well over 300,000 of them and there are only a few 
thousand left. 
 
Despite international demands to stop the slaughter, whalers – mainly 
Japanese and Russian – are destroying four other species of great whale; 
some have already been reduced to 20 per cent of their former 
population. Whalers can turn to other trades but the great whales can 
never be recreated. 
 
They have much to teach us 
These peaceful creatures have highly developed brains and close family 
and social organisation. 
 
They can communicate over great distances, and dive to great depths. 
We cannot yet explain their full role in the ecology of the seas, but if they 
are wiped out and we find their role was a vital one, it will be too late. 
The World Wildlife Fund is campaigning to save the life and resources of 
the seas – for our own sakes and those of our children. 
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Tekst 10 

Baa-rking Mad! 
 
My pet sheep thinks it wants a dog’s life! 
 

1 We live on a farm with lots of animals. My 
daughter Alishea, 14, had persuaded me to take 
in abandoned animals before. There’d been 
Quackers the duck, then Bird the hen, who used 
to sit at the computer with her while she did her 
homework. This time she brought back a wet, 
shivering bundle. “It’s one of the lambs that has 
just been born,” she whispered. “Her mum 
doesn’t want her. We have to look after her, 
Mum.” “Okay,” I sighed. “But only until it can 
fend for itself.” 

2  We started off feeding our new woolly pal warm goat’s milk. Every morning, 
she’d leap to her wobbly feet the second she heard the microwave ping. “She’s 
as bad as the dogs when they see me reaching for the can opener,” I chuckled. 
They always knew it was dinner-time, and would race around, chasing their tails. 

3  Soon, the lamb was too big for milk. Time to feed her sheep pellets … but it 
was impossible! “She won’t eat them,” I sighed to Alishea a couple of weeks 
later. “Turns her nose up at them.” “That’s because she likes other things,” she 
blurted, before slapping her hand guiltily over her mouth. “Like what?” I asked. 
“Cornflakes, crisps, custard creams, toast and jam…” she said. My daughter had 
been sneaking the lamb food from our table. “Well, that’s it, she eats the pellets, 
or goes hungry,” I fumed.  

4  The next day, though, wandering into the kitchen, I couldn’t believe my eyes. 
There was our baby lamb, head stuck in a bowl of dog biscuits. And sitting 
around her were our dogs, just looking at her like she was, well, baa-rking mad! 
Our little woolly friend just chewed away happily. And after that she wouldn’t eat 
anything else! The similarities between her and the dogs didn’t stop there. A 
month after she’d arrived, me and Alishea were eating dinner when she suddenly 
jumped up, her front hoofs on the table, begging for scraps – just like the dogs. 
We needed a name for her and decided to call her Lambini. 

5  Soon, she started sleeping in the kitchen with the dogs at night, and worked 
with them during the day like a pack member. Now she even curls up on the sofa 
to watch EastEnders with us in the evening – just like a lap dog … or should that 
be lamb dog? The dogs don’t seem to notice she’s covered in wool, and not fur, 
and they love having her about. It’s clear Lambini is absolutely baa-rking, but we 
think she’s great and she’ll always have a place on our farm. 
 
             Linda Fernyhough 
 Full House! Magazine, 2010
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Tekst 11 

 

Win a ‘Navigator’ WASHING MACHINE 
 
The London Evening Standard has teamed up with Amica 
to offer two readers an Amica AWCN14D Navigator 
washing machine worth £359. 
The Navigator is a quality product that will amaze you 
because it features Amica’s ‘intelligent’ digital navigation 
system. This unique system makes it possible for you to 
select the best wash settings for any load. The machine 
advises you on the settings, based on the fabrics it 
detects. It combines efficiency, safety and ecological awareness. The 
machine is incredibly easy to use. 
For further information about Amica or its products, visit amica-
international.co.uk, email sales@amica-international.co.uk, or call 01425 
461600. 
 
TO ENTER: Text HP AMICA followed by your email address to 65400 (eg: 
HP AMICA suesmith@email.com). Or call 0901 292 5004 and leave your 
details. Or visit thelondoneveningstandard.co.uk/offers. 
 
Terms and conditions: competition closes at 23:59pm on June 23 2013. 
The first two entries chosen at random will be selected as prizewinners. 
Texts cost £1 plus your standard network charge. Calls cost £1 from a BT 
landline. Other networks and mobiles may vary. If you call or text after the 
closing date, your entry will not count but you may still be charged. Usual 
competition rules apply – visit thelondoneveningstandard.co.uk. 
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Tekst 12 

It’s Robbery! 
 
NETWORK Rail is investigating an incident that 
happened outside Exeter’s Central Station. The area 
has become notorious for overzealous clampers. 
Network Rail had recently given assurances that the 
parking firm Premier Parking Solutions would not affix 
clamps or issue tickets to any car parked at the station 
for less than five minutes. 
 But Peter Webber, 48, a teacher, said his car was clamped about 30 
seconds after he got out and went into the station to get change to feed 
the parking machine. He said: “I do feel I have been robbed of the £100 
clamping fee. I left my car parked for 30 seconds. As I went into the 
station to get change for the parking ticket machine, I saw the attendant 
clamping my car. It was ridiculous. It takes at least 50 seconds just to 
read the instructions on the ticket machine.” 
 Network Rail’s executive David Higgins said: “The parking operator 
has agreed that there must be a minimum period of five minutes between 
a parking infringement being observed and the issuing of a ticket.” 
Premier Parking Solutions was unavailable for comment. Mr Webber has 
appealed the penalty. 
 
 The Daily Telegraph, 2011 
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Tekst 13 

 

He’s Having a Giraffe! 
 
A NORWEGIAN backpacker collected 
one million pictures of giraffes in just 
440 days. The remarkable project 
started with Ola Helland’s travels 
through South America earlier in the 
year. Whenever the 25-year-old met a 
friendly new face, he asked this person 
to draw a picture of a giraffe, his 
favourite animal, simply as a unique 
reminder of his trip. 
 When Ola showed these pictures to 
his friend Jorgen, however, he 
challenged Ola to prove he would be 
able to collect a million of these 
mammal images. Ola accepted. 
 Thanks to a worldwide internet 
campaign, Ola showed Jorgen it could 
be done in spectacular style. 
 To see every image, visit 
www.onemilliongiraffes.com.  
 
 
 
 The Weekly News, 2010 
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Tekst 14 

New Jail in Los Angeles Sits Empty 
 
A newly-constructed jail sits empty in Los 
Angeles, although there are plenty of criminals 
to fill it. The five-story Metropolitan Detention 
Center has not yet opened because of a lack of 
funds for staff. Meanwhile, the Los Angeles 
Police Department (LAPD) continues to operate 
the department’s overcrowded downtown jail 
next door. 
 Because the city is forced to stop hiring people, the LAPD is trying to 
figure out how to rearrange resources to open the new 172,000-square-
foot jail designed to hold about 500 inmates. The existing, 60-year-old 
facility, rundown from years of overcrowding, presently holds 440 people 
in a space meant for 151. 
 
 USA Today, 2010
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Tekst 15 

San Francisco Movie Tours 

 
 
Reserve Your Seat Now… 
on San Francisco’s No. 1 rated new tour. Visitors, including first timers 
and veterans alike, delight in experiencing the well-known sights and 
landmarks of San Francisco in a new and exciting way with San Francisco 
MOVIE TOURS! You watch actual movie clips on the ‘Theater-on-Wheels’ 
big screen, as you pass by locations made famous by classic and 
contemporary movies. Guests get a unique perspective on the history of 
San Francisco simply by following its cinematic past. Your enthusiastic 
and interactive actor-turned-guide provides behind-the-scenes information 
and trivia about San Francisco and your favourite films. 
 
Tour Overview 
Your 3-hour tour includes over 65 movie clips from over 50 of the most 
famous movies made in San Francisco. Your tour includes 2 breaks. We 
also have numerous photo stops along the way that include famous San 
Francisco landmarks and movie locations. 
 
The Only City Tour You Will Need To Take… 
Worried about not getting what you may see on a standard city tour? You 
will see even more of the city on this tour, as you go through the following 
areas of San Francisco: Fisherman’s Wharf, North Beach, Financial 
District, Nob Hill, Union Square, Alamo Square/Painted Ladies, Civic 
Center, Haight-Ashbury, Golden Gate Park, The Presidio, Golden Gate 
Bridge/Fort Point and Pacific Heights. Whether it’s San Francisco’s 
historic bridges, unique neighborhoods, beautiful homes or natural beauty, 
you’ll see why filmmakers continue to find the perfect backdrops for their 
movies in San Francisco. 
 
Family Friendly 
Want to enjoy a tour that’s also fun and interesting for kids? The route 
includes locations from Princess Diaries, Full House, That’s So Raven,  
Dr. Doolittle, George of the Jungle, Hulk, and X-Men 3, among others. 
We look forward to providing you the red-carpet treatment you deserve! 
Call for rates. Local 415-624-4949 / www.sanfranciscomovietours.com. 

einde  
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2  ..................................................................................................................  

 
 3 A B C  

 
 4 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 5  ..................................................................................................................  

 
 6  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 4 

 
 7 A B C D 

 
 8 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
 

 9 A B C  
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C  

 
 12 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 13 A B C D 

 
 14 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 

 15 A B C D 
 

 16  ..................................................................................................................  
 

 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 19 A B C D 

 
 20 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
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 23 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 

 24 A B C D 
 
 

Tekst 8 

 
 25 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 26 A B C 

 
 

Tekst 10 

 
 27 A B C D 

 
 28 A B C  

 
 29 A B C  

 
 30 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
 

 31 A B C D 
 
 

Tekst 11 

 
 32 A B C D 
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Tekst 12 

 
 33 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 34 A B C D 

 
 

Tekst 14 

 
 35 A B C D 

 
 

Tekst 15 

 
 36 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
 

 37 A B C  
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 43 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
(De kwaliteit van) het onderwijs is slecht/slechte scholen 
 

 3 B 
 

 4 D 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Tekst 3 
 

 5 maximumscore 1 
Those who (are too traumatized … of their lives.) 
 

 6 maximumscore 1 
When is (the sanctuary open to visitors?) 
 
 

Tekst 4 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 9 B 
 
 

Tekst 5 
 

 10 C 
 

 11 B 
 

 12 B 
 
 

Tekst 6 
 

 13 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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• 1 
• 1 
• 1 

 14 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 1 
(alinea) 1 
 

 17 A 
 

 18 C 
 
 

Tekst 7 
 

 19 D 
 

 20 maximumscore 2 
• minder honden 
• vergunning/toets om honden te houden 
 

 21 C 
 

 22 D 
 

 23 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 24 B 
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Antwoord 
 

Scores 
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Tekst 8 
 

 25 C 
 
 

Tekst 9 
 

 26 C 
 
 

Tekst 10 
 

 27 C 
 

 28 B 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 31 D 
 
 

Tekst 11 
 

 32 C 
 
 

Tekst 12 
 

 33 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Tekst 13 
 

 34 B 
 
 

Tekst 14 
 

 35 C 
 
 

Tekst 15 
 

 36 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 37 C 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Fabulous, 2011 
tekst 2 firstnews.co.uk, 2012 
tekst 4 The Guardian, 2009 
tekst 5 tweentribune.com, 2011 
tekst 6 The Society Guardian, 2010 
tekst 7 The Times, 2009 
tekst 10 Full House! Magazine, 2010 
tekst 12 The Daily Telegraph, 2011 
tekst 13 The Weekly News, 2010 
tekst 14 USA Today, 2010 
 
 

einde  
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• 1 • 1 
• 1 • 1 

• 1 • 1 

aanvulling op het correctievoorschrift 2014-1 
 

Engels KB 
 
Centraal examen vmbo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen Engels KB: 
 
Op pagina 6 van het correctievoorschrift, bij vraag 20 moet het antwoord  
 
maximumscore 2 
• minder honden 
• vergunning/toets om honden te houden 
 
vervangen worden door: 
 
maximumscore 2 
• minder honden / een limiet/maximum aan het aantal honden 
• vergunning / (hondenuitlaters moeten) een toets/licentie (halen) om 

honden (onder controle) te houden  1 
 
 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels KB. 
 
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs H.W. Laan 
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• vergunning/toets om honden te houden 
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maximumscore 2 
• minder honden / een limiet/maximum aan het aantal honden 
• vergunning / (hondenuitlaters moeten) een toets/licentie (halen) om 

honden (onder controle) te houden  1 
 
 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels KB. 
 
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs H.W. Laan 
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KB-0071-a-14-2-o 

Examen VMBO-KB 

2014 
tijdvak 1 

dag 
tijd 

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

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 16 juni
13.30 - 15.30 uur
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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 
 

Pagina: 460Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0071-a-14-2-o 4 / 8 lees verder ►►►

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. 
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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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Tekst 1 

 
 
St. George’s Primary School 
 
A primary school has changed its policy regarding treats 
being taken to school. St. George’s had a tradition of 
youngsters bringing in treats to share on their birthday, 
but it was halted as part of the school’s attempt to get a 
Healthy Schools Plus status. This initiative promotes 
better dietary habits in the South West. 
Michael Salisbury, the headmaster, defended the new 
policy after he claimed a culture of unhealthy eating had developed at the 
school. He said: “If you have a class of 30 children all bringing in cakes on 
their birthday, it gets to a point where there are cakes being brought in 
virtually every week and the children start to get too much sugar in their 
diets.” Teachers will now mark pupils’ birthdays with special hats, badges 
and flags. 
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Tekst 2 

 

Gollies 
 

1 For more than three decades Annette Errington 
has been selling collectable fabric creations 
called Gollies, which are handmade soft dolls.  

 But she has been told to stop supplying the Oasis 
Whinfell holiday park with them because a guest 
said they were racist. Mrs Errington says: “All this 
time I’ve been going there once a week to re-
stock and there has never been a problem but 
then one day they told me that two of my dolls – 
Sam Gollyboy and Topsy Gollygirl – had been 
taken off the shelves.”  

2  “I have been making these dolls for more than 
30 years,” she adds. “People buy my dolls 
because they love them, not because they are 
insulting – if I thought they were I wouldn’t make them because I would 
never want to    3   . Now I don’t know what to do. Should I be only making 
white dolls? What if white people complain? I’m not happy because Sam 
Gollyboy and Topsy Gollygirl are part of my doll family.”  
 
 Westmorland Gazette, 2012 
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Tekst 3 

 
 
Dog Walkers  
in the UK 
By Polly Dunbar
 
(1) Professional dog walking  
is one of the country’s  
fastest-growing jobs. Anyone 
can set up as a ‘professional’ 
walker. The only strict 
requirement is to follow animal 
welfare rules or risk prosecution 
with a fine of up to £20,000, 
plus up to 51 weeks in prison.  
There are about 10,000 
registered dog walkers who 
claim to provide good care for 
dogs.  
(2) An elite group of pet walkers 
in London and the South-East 
pamper the pets of, among 
others, celebrity clients such as 
Sienna Miller and Fulham 
footballer Danny Murphy. Firms 
such as Pets in The City and 
Very Important Pets, run by a 
trained veterinary nurse, belong 
to a premier league of 
companies that offer a personal 
dog approach. They also offer 
‘gold’ packages which include 
feeding, trimming, shampooing 
and extended play sessions.  
(3) These last two firms are 
registered with the National 
Association of Registered 
Petsitters (NARP). Its chairman, 
Robin Taylor, runs checks on 
each person applying to join his 
scheme. He said: “We  
have a code of practice: 
handlers can walk a maximum 
of only four dogs at a time. They 
must also take out an insurance. 

 
I believe these standards should 
become law for all dog walkers.” 
The organisation’s own scheme 
offers £5 million of insurance 
cover against a pet’s injury or 
theft, dog bites to passers-by or 
other dogs, and road accidents.  
(4) But many other dog walkers 
do not have insurance. In the 
recession, unemployed people 
turned to dog walking for ready 
cash, charging from £7.50 to 
£20 an hour. Some walk ten 
dogs at a time. Dogs are often 
seen bundled into walkers’ vans 
or cars without any safety 
harnesses. Yet few walkers are 
able to    8    such a large group 
of dogs, or clear up all the 
animals’ mess.  
(5) Dr Roger Mugford, an animal 
psychologist, thinks it is time 
dog walkers were regulated 
throughout the country. “Dogs 
are sociable but there should be 
a limit of four per walker,” he 
said. “Dogs need a firm hand at 
all times. Owners should check 
out walkers before handing over 
a beloved family pet.” 
 
 Daily Mail, 2011
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Tekst 4 

 
Huge Lotto Win! 
 
GOING on holiday can leave 
you short of a few quid. But not 
so for Sandra and Martyn. They 
were about to leave for the 
airport to catch a plane to Italy 
when they checked their email – 
and found one from the National 
Lottery telling them they had 
won. Martyn said: “I logged on 
to my account. It took me ages 
to spot the amount and even 
then, I thought the e-mail was 
wrong. The jackpot prize was 
£10.7 million but how much had 
we won?” Before he could check 
it out, they had to leave. Sandra 
said: “We weren’t really in Italy. 
We were there physically but, 
mentally, we were all over the 
place. We just didn’t know what 
to expect. Mentally, we were 
just airy-fairy.” 

 
Two of their three children are 
getting married this summer and 
they all have student debts their 
parents want to pay off. Martyn 
added: “I thought someone was 
scamming us, to be honest.  
I spent a week thinking this 
cannot be true. The timing is 
just too right.” 
 
 Metro News, 2009 
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Tekst 5 

 
Wind and Waves 
 
Wind and waves may sometimes 
cause slightly rough rides. They may 
cause discomfort and, if severe 
enough, even injury. The boat can rock 
violently because of  the waves and 
this can cause new injuries or 
aggravate existing conditions. Seats 
closer to the back of the boat offer a 
smoother ride and are more 
comfortable. 
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Tekst 6 

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

Missing Out 
 
My brother and I − 
we’re 14 and 12 − 
want to have a 
PlayStation 3 
(PS3). We would 
happily pay for 
some of it, but our 
parents don’t want 
to talk about it. How 
can we get them to 
change their minds? 
We can’t bear being 
the only teenagers 
missing out! 
 
 
 
 
● I’m 15 and last summer me and 
my brother faced the same 
dilemma. He was itching to get a 
PS3 ever since it came out. Let 
me tell you the only way you can 
get your parents to chip in to buy 
a PS3, is to beg like you have 
never begged before. 
 Beg like tomorrow will never 
come. It may well be your only 
chance. 
Abdul Kassim, London 
 
● I wouldn’t have a clue what a 
PS3 is, but I do know plenty 
about skills that will take you 
forward into adult life. Bleating 
“it’s not fair” is not likely to cut  
any ice with adults, but presenting  
your case in an informed and  
 

 
rational way could well do the 
trick. 
 If your parents are reluctant to 
even discuss the issue, prepare a  
written report to give to them for 
consideration and include the 
reasons why you would like a 
PS3. 
Helen Howard, Lincolnshire 
 
● You are not the only teenagers 
missing out; the world contains 
millions of teenagers who do not 
have many things you take for 
granted − like food for example, 
let alone a PS3. 
 Life is not fair to them either, 
but in a more life-threatening way. 
There is a bigger world out there. 
John Bap, by email 
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● A good way is to persuade your 
parents that they can’t really do 
without the PS3, rather than 
saying everybody else has one. 
 Make a big point about 
learning the value of hard work 
through paying your contribution 
and promote the other features of 
the console, e.g., it doubles as a 
CD/DVD player etc. 
 Failing this, just sulk around 
the house until they cave. 
Paul Booker, Oxford 

● I would like a second home in 
Brazil, preferably on the beach 
with a private jet to whizz me 
back and forth from London.  
I, too, am prepared to pay for part 
of it. 
 When you find a way of 
convincing people to buy stuff for 
you, let me know. 
Richard Cook, by email 
 
 

 
 
For more ideas go to guardian.co.uk/money then click on Blogs and 
Personal Effects. 
 
Reply Email your suggestions to personal.effects@guardian.co.uk or 
write to us at Personal Effects, Money, The Guardian, Kings Place, 90 
York Way, London N1 9GU. There’s a £25 National Book Token for the 
best answer. And do you have a problem readers could solve? Let us 
know. 
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Tekst 7 

 
 

Replica Town 
 
 Justin McCurry  
 
 
 
 
 
 
 

(1) It may be the only place in the 
world where it is acceptable to let 
children work and where parents 
look on with pride as their 
offspring slave over hot stoves or 
pursue criminals through the 
streets. 
(2) While millions confront the 
spectre of unemployment, the 
recession has failed to materialise 
at KidZania. It is a scaled-down 
replica town in the Tokyo 
suburbs. It invites children to act 
out their fantasies, whether it is 
flying a passenger jet and acting 
on stage, or the less glamorous 
tasks of issuing driving licences 
and delivering parcels. Its 
buildings, vehicles and other 
features are scaled down to two-
thirds real size to accommodate 
its young inhabitants. They have 
more than 50 jobs to choose from 
during a typical five- or six-hour 
shift, with each job lasting about 
30 minutes. 
(3) The park, which opened in 
October 2006, attracted 950,000 
people in its first year and has 
been fully booked every day ever 
since. Aimed at children aged two 
 

to fourteen, the first KidZania 
opened in Santa Fe shopping 
mall in Mexico City in 1999 with 
the name City of the Children. It 
proved so popular that a second 
Mexican park was developed in 
Monterrey, followed by KidZania 
in Tokyo. More have been built in 
Jakarta, Nishinomiya in Japan, 
and Lisbon, with plans to open 
one in Dubai later this year. 
(4) After paying an admission fee, 
KidZania’s young toilers select a 
job, change into uniform and start 
work. On-the-job coaching is 
guaranteed, and parents are 
banished to viewing areas. In 
return for their labour they are 
paid in kidzos, the park’s official 
currency, which can be 
exchanged for goods and 
services at KidZania complexes 
anywhere in the world. 
(5) There have been no reports of 
redundancies, wildcat strikes or 
unpaid overtime. And retirement – 
voluntary or otherwise – is still a 
long way off.  
 
 The Guardian, 2009 
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Tekst 8 

 
 
 
Mrs Doris Blake, 72 
 
 
 
 
Hamish enjoys his walkies. Doris always 
takes him through the park, past the school 
and the library. And Hamish does his 
business in the park, outside the school and 
in front of the library. 
 
Doris doesn’t see why she should pick it up. 
She’s had dogs since she was a girl and no 
one picked up after their dog in the old days 
– so why should she start now. 
 
Don’t be like Doris. 
 
Ensure your dog does not foul our public spaces. Always pick up after 
your dog and if possible dispose of the waste in an appropriate bin. 
 
 
Find out more with  
the Kennel Club 
0870 606 6750 
www.crufts.org.uk 

ENVIRONMENTAL 
HAZARD 

Mrs Doris Blake,72 
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Tekst 9 

 
 

Dog-Eared Cat 
 
By Andrew Levy 
 
(1) He looks perfectly happy playing 
in the sand and relaxing in a rowing 
boat. But you can almost guarantee 
that somewhere, the small child who 
owns him is far from content. For 
Meare Kat, named after the tea shop 
outside which he was found, is lost – 
and he needs your help to get him 
home. 
(2) The toy cat was handed in by a 
customer on a busy day when lots of 
families had come into the tearoom. 
The shop’s owner Liz Everett set up 
an internet campaign. So far, 500 
people have joined the Facebook 
page to help. 
(3) On this page, Meare Kat says: 
“I’ve had a lovely day out, now I’m 
ready to go home.” He adds: “I’ve 
lost my family. We were having a 
lovely day by the seaside in 
Thorpeness, Suffolk, on Sunday May 
18. Then they left me behind. If  
I belong to you, or you know my 
owner, please get in touch. I’m sure 
the person that owns me is very 
upset. Please share this page and 
spread the word.” 
(4) Liz Everett, who has two grown-
up children, said: “I don’t know how 
old the cat is – he could have been 
passed down. But he could be a 
modern toy which has had many 
cuddles and that’s why he looks so 
well-loved.” 
 

 

(5) The 59-year-old, who started the 
Meare Shop and Tearoom in 1986 
with her late husband Chris, 
explained how distressed her own 
son, now 38, became as a child when 
his favourite bear went missing. 
That’s why she’s trying so hard to 
find Meare Kat’s owner. 
(6) Do you recognise Meare Kat? If 
you have information that could help 
reunite him with his owner, please 
contact the Daily Mail news-desk. 
Write to Paul Dacre, The Daily Mail, 
Northcliffe House, 2 Derry Street, 
London W8 5TT 
 
 Daily Mail, 2010 
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Tekst 10 

 

Pull the other one….! 
 
By The Daily Telegraph Reporter 
 

1 A ONE-LEGGED convict was able to wander undetected after a security 
company fitted a tracking device to his false limb. 

2  Bret Ravenhill, 29, who lost his left leg in a motorbike crash six years ago, 
was ordered to wear an electronic tag after he was convicted of possessing 
cannabis. But when a security worker came to fit the tag she failed to notice that 
one of his limbs was prosthetic. 

3  Ravenhill, a forklift truck driver from Barnsley, South Yorkshire, explained 
what happened. “I thought she would realise straight away but she never 
bothered to turn up my trouser leg or look underneath my sock. I just left things 
as they were for a joke. I didn’t break my curfew once but I could have been out 
living it up every night. I’m no danger to the public but what if they’d done the 
same thing to an armed robber?” 

4  Ravenhill had to wear the tag under a probation order which banned him from 
going out at night for three months. He said that staff from the security company 
G4S checked his tag every night for four weeks but still failed to notice his 
disability. In between checks he would prop his artificial leg in a corner and wear 
a spare. A spokesman for G4S said: “We conduct our monitoring operation under 
rigorous procedures which include carrying out an assessment of the leg that is 
being tagged. It would appear that in this instance the procedure has not been 
followed and we are conducting a thorough investigation into the matter now that 
it has been brought to our attention.” 

5  The Justice Minister, David Hanson, said: “I am very concerned about these 
very serious allegations and will be speaking to the chief executive of G4S about 
this incident.” 
 

The Daily Telegraph, 2009 
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Tekst 11 

 
 

Hair Heroine 
 
CELEBRITY hairdresser Paul Edmonds gives his 
verdict on supermodel Karen Elson’s new style – 
the sharp bob. 
 
Karen Elson has been sporting a show-stopping new 
hairdo at London Fashion Week. 
 This razor-sharp, chin-length bob is the haircut of 
the moment – perhaps because it’s practical and 
easy to style, yet still chic. 
 All of the models are having it done, but it looks particularly great on 
fiery redhead Karen, as it accentuates her sharp cheekbones and shows 
off her beautiful long neck. 
 As well as looking gorgeous, this cut is practical for autumn and winter, 
as it will help you avoid the dreaded ‘hat hair’ haystack. 
 
 Daily Mail, 2012 
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Tekst 12 

    

 
 
This napkin is made from 100% recycled stock (PRET’s sustainability 
department is militant, we’re trying to make the world a cleaner place). 
If PRET staff get all serviette-ish and give you a lot of napkins (which  
you don’t need or want) please hand back the excess napkins and give 
our personnel the evil eye. Don’t waste. 
 

 ————PRET CREATES———— 

HANDMADE 
NATURAL FOOD 
AVOIDING THE OBSCURE CHEMICALS 
ADDITIVES AND PRESERVATIVES 

COMMON TO SO MUCH OF 
THE ‘PREPARED’ AND ‘FAST’ FOOD 

ON THE MARKET TODAY 
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 Tekst 13 
 

Aaron ‘Wheelz’ Fotheringham 
 

1 Aaron Fotheringham is an 18-year-old 
wheelchair athlete from Las Vegas, 
Nevada. Aaron was born with spina bifida, 
a birth defect of the spinal cord. For Aaron 
this means his legs don’t work. He is the 
third of six children, all adopted. Just last 
week Aaron, also known as Wheelz, landed 
the ultimate stunt: a double back-flip in a 
wheelchair. He recorded it on video in front 
of a crowd of friends and family.  

 

2 What does Wheelz have to say about his 
extreme feat? “I don’t even think of myself 
as disabled or whatever, because I’m not. If life gives you limits, you 
should push them.” He has been encouraged by his parents to do 
anything he wanted – and that included dozens of landings on his head, 
face and back until he finally perfected the landing he had worked so hard 
at mastering. He started riding at skate parks at the age of 8. The first 
time was scary, and he fell. But that didn’t stop him from trying again. 
From then on he was hooked. 

 

3 Over the last four years Aaron has trained to do progressively more 
difficult tricks; carving, grinding, power-sliding, and spinning are just a few 
of his accomplishments. He became a worldwide sensation when he 
landed the first ever back-flip in a wheelchair. Today he is the only person 
to ever land a double back-flip in wheelchair extreme sports. 

 

4 He enjoys showing young kids with disabilities that a wheelchair can be a 
toy, not a restriction. He loves helping younger children learn how to 
handle their chairs in new and different ways and teaching them a trick or 
two. Aaron has a passion for what he does. Not only because it is a lot of 
fun, but also because he wants to change the world’s perception of people 
in wheelchairs. At public events, he gladly shares his time with journalists 
– but not until he has first visited the kids in wheelchairs who have come 
to see their hero perform.  

 

5 Aaron has always seen his condition as an opportunity. Because he’s 
been able to have such an impact on so many people – and because he is 
having so much fun – he doesn’t regret having what most would call a 
‘disability’. “If someone came up to me with a magic wand and it was like, 
‘Do you want to walk?’ I’d probably say no,” he said, “because why would 
you want to walk when you can roll?”  
For more information on Aaron check out his website and read his 
incredible story and the exciting things he has planned for the future of 
extreme wheelchair sports. 

 
 digitaljournal.com, 2011
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Tekst 14 

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

Six of the best Trolley Cases 
 
 

M&S Trolley Case, £39.50 
www. marksandspencer.com  
Large red and maroon 
Polyester-covered hard-
shell case comes with a 
combination security lock 
and fully-lined interior with 
handy mesh pockets. A 
terrific buy that’s tough 
and looks great. 

Heys Trolley Case, £89  
www.johnlewis.com 
This cute orange and black 
cabin-sized hard-shell case 
is certainly eye-catching 
but also very hard-wearing. 
Additionally, it comes in 
zebra, snake, giraffe, 
checks, plaid and polka 
dot. 

Samsonite Trolley Case, £229  
www.samsonite.co.uk 
This metallic blue cabin-
sized case with an 
attractive ridged exterior is 
deceptively light. It also has 
a strong tubular pull-handle 
with a “bungee” action to 
take some weight when 
you’re pulling it. 

Hybrid Trolley Case, £395  
www.liveluggage.com 
Comes with a flat motor with 
rechargeable battery 
system built into the 
wheels. Its antigravity 
handle is designed to put 
85 per cent of the weight 
on the wheels, making it 
much easier to pull 
along. 

Kipling Trolley Case, £185 
www.kipling.com 
A gorgeous pink case with 
a foldable and compact 
design that allows you to 
reduce the case to a small 
volume. It offers plenty of 
space with zipped and 
mesh pockets and also 
includes a padlock. 

John Lewis Trolley 
Case, £75 
www.johnlewis.com 
Medium-sized and ultra-
light but a tough case that 
comes in royal blue. It 
has four wheels and can 
move 360 degrees at 
ease. A particularly good 
size case for that long 
weekend away. 

 
 Daily Express, 2010 
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Tekst 15 
 

‘Seeing-eye Dog’ is a Rat 
 

1 Dani Moore uses a rat perched on her shoulder 
as a service animal to alert her to spasms from a 
disabling condition. Daniel Greene’s service 
animal is a snake wrapped around his neck to 
help him predict epileptic seizures. But these 
creatures and many others are no longer 
acceptable as service animals under new federal 
law. The new rules limit service animals to dogs 
and housebroken miniature horses. 

 

2 When Moore, 55, heard about the new law, she went to the City Council in 
Hesperia, California, where she lives, and asked lawmakers to change the 
rules so that she could continue using rats to alert her to spasms she 
can’t feel because of spinal nerve injuries, fibromyalgia and osteoporosis 
of the spine.  

 

3 The rats help Moore to take her pills in time. When her rat feels Moore 
shaking, he starts licking her neck so she can take medication and stop 
the spasms before they start. She uses pudding to train her rat. 

 

4 Moore has been using rats for 10 years. She keeps a pair, alternating 
them every 90 minutes. While one is working, the other is kept in a cloth 
and mesh cage. While working, they wear a soft leather harness and 
leash, which she clips to her clothing. The leash bears a tag that says 
‘Please do not touch, I am working’. 

 

5 Moore says service dogs are not an option because they’re too heavy and 
restless to sit on her shoulder. She says the rats are non-threatening, are 
bathed twice a week and never touch the ground. “Some people don’t 
even notice them,” Moore says. But she understands that some people 
have rat phobias, and she is happy to talk about their purpose to anyone 
who will listen. A 20-minute mall trip often turns into a three-hour 
excursion. 

 

6 Despite opposition from one councilman who cited health concerns, the 
council now allows Moore to continue using her rats as service animals. 

 

7 Daniel Greene also went to testify against a proposed revision of that 
state’s law so he could keep his snake as service animal. He wears his 
10-pound red tail boa, Red Rock, draped around his neck. Red Rock will 
alert Greene, who stands 6-foot-6, to an epileptic seizure so he can sit 
down and reduce the chance of injury. Once down, he uses meditation to 
try to control his body and eliminate the seizure. He doesn’t know how or 
why his snake knows what to do. “He’s not a miracle cure, he’s an early 
warning system,” he says. Greene spent about a year getting the snake 
used to people. 

 

  tweentribune.com, 2011  
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Tekst 16 

 
 

Elephant Orphans Never Forget 
 
Baby elephants need to be reassured that they are loved and valued, so 
when they are orphaned their human keepers have to step into the role of 
parent, even to the point of sleeping with them. 
Keepers live with their orphaned charges 24 hours a day at the David 
Sheldrick Wildlife Trust in the Nairobi National Park in Kenya and are 
encouraged to demonstrate affection through touch, just as their mothers 
would. 
The love and attention shown to the animals is, the Trust says, crucial to 
the psychological well-being of the orphans, who will be rejected by wild 
herds if they grow up neurotic or psychotic. 
“Elephants can read a person’s heart, so it is important that such love is 
sincere,” the Trust maintains. The devotion of the keepers, who rotate 
between animals to prevent the baby elephants becoming unduly attached 
to one individual, can be remembered by the adult creatures decades 
later. 
After their first year, the 
elephants join older groups to 
develop the survival skills 
they will need as adults. The 
Trust has given a home to 
dozens of baby elephants 
orphaned for a host of 
reasons, from abandonment 
to getting stuck in mud.   
 
 
 International Independent, 2011 
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(T)hat’s the Right Attitude 
 
by CATRIONA LOUGHRAN 
 
A CLEVER Irish entrepreneur has set up a new business after taking an 
online course in knitting. 
 During the boom years Derek Montgomery (31) ran a successful hair  
salon − with Claudine and Robbie Keane among his top clients. 
 But the recession took its toll and, instead of battling on and hoping for  
the best, Derek decided to close up and embark on a new venture. 
 He said: “I couldn’t afford to pay the rent any longer. But there’s always  
money to be made somewhere and I knew there was something out there  
that I could do.” 
 He became inspired while sitting at home watching a TV programme on  
TV3. He said: “They featured knitting and how it has become popular with  
men. I found a course called ‘beads and bling’ which taught me the skills.” 
 He has set up a new business and developed a stunning range of head 
ornaments and hats. Derek, who unveils his new collection at the 
Affordable Craft Fair in Dun Laoghaire next week, is encouraging 
business people to follow his lead and start a new business. 
 “Never look at what you can’t do, always look at what you can do,” he  
said. 
 
 Irish Daily Star 
 

einde  
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 3 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 4  ..................................................................................................................  

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C 

 
 7  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 8 A B C 

 
 9 A B C 

 
 

Tekst 4 

 
 10 A B C 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 11 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 12 A B C D E 

 
 

Tekst 7 

 
 13 A B C D 

 
 14  ..................................................................................................................  

 
 15 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 
 

 16 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 17  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 9 

 
 18 A B C D 

 
 19 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist
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Tekst 10 

 

 20 A B C D E 

 
 21  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 11 

 
 22 A B C 

 
 

Tekst 12 

 
 23 A B C 

 
 

Tekst 13 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’.  

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 28 A B C 

 
 

Tekst 14 

 
 29 A B C D E F 
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Tekst 15 

 
 30 A B C D 

 
 31  ..................................................................................................................  

 
 32 A B C 

 
 33 A B C 

 
 34 A B C D 

 
 35 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’.  

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 

Tekst 16 

 
 36 A B C 

 
 

Tekst 17 

 
 37 A B C D 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 42 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 B 
 

 3 D 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 3 
 

 4 maximumscore 1 
(alinea) 4 
 

 5 D 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 
• maximaal vier honden per keer/tegelijkertijd  uitlaten 1 
• een verzekering (afsluiten) 1 
 
Opmerking 
Als bij de bovenste antwoordvariant het element ‘per keer/tegelijkertijd’ 
ontbreekt geen scorepunt toekennen. 
 

 8 A 
 

 9 C 
 
 

Tekst 4 
 

 10 C 
 
 

Tekst 5 
 

 11 A 
 
 

Tekst 6 
 

 12 C 
 
 

Tekst 7 
 

 13 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 1 
While millions (alinea 2) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 

 15 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier goed 2 
indien drie goed 1 
indien twee of minder goed 0 
 

 16 A 
 
 

Tekst 8 
 

 17 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Zij ruimt niet op als haar hond zijn behoefte heeft gedaan/ruimt de poep 
van haar hond niet op/laat de drollen van haar hond liggen. 
 
 

Tekst 9 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 10 
 

 20 A 
 

 21 maximumscore 1 
I thought (alinea 3) 
 
Opmerking 
Niet fout rekenen wanneer de juiste zin (deels) verder is overgenomen of 
de juiste zin op een andere manier is aangewezen. 
 
 

Tekst 11 
 

 22 A 
 
 

Tekst 12 
 

 23 A 
 
 

Tekst 13 
 

 24 B 
 

 25 C 
 

 26 A 
 

 27 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 28 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 14 
 

 29 E 
 
 

Tekst 15 
 

 30 B 
 

 31 maximumscore 1 
(alinea) 6 
 

 32 C 
 

 33 A 
 

 34 D 
 

 35 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 16 
 

 36 B 
 
 

Tekst 17 
 

 37 B 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 2 Westmorland Gazette, 2012 
tekst 3 Daily Mail, 2011 
tekst 4 Metro News, 2009 
tekst 7 The Guardian, 2009 
tekst 9 Daily Mail, 2010 
tekst 10 The Daily Telegraph, 2009 
tekst 11 Daily Mail, 2012 
tekst 13 digitaljournal.com, 2011 
tekst 14 Daily Express 2010 
tekst 15 tweentribune.com, 2011 
tekst 16  International Independent, 2011 
tekst 17 Irish Daily Star 
 
 
 

einde  
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KB-0071-a-13-1-o 

Examen VMBO-KB 

2013 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 23 mei
13.30 - 15.30 uur
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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 beweert Ron Eccles in dit tekstje? 

Als je naar buiten gaat met nat haar,  
A is dat slecht voor de conditie van je haar. 
B loop je het risico een bloedneus te krijgen. 
C vergroot je de kans verkouden te worden. 
D versterk je je weerstand tegen infectieziektes. 
 
 

Wet Hair? 
 
“Having wet hair that suddenly gets 
cold has the same effect as applying 
an ice cube to your neck to stop a 
nose bleed,” says Ron Eccles, 
director of the Common Cold 
Research Centre in Wales. The cold 
shock constricts the nasal blood 
vessels, which actually lowers the 
body’s resistance to infection. “A damp head can make you more 
susceptible to colds. If there’s a cold bug in the air, then you’re more likely 
to develop a sniffle,” says Eccles – providing a valid argument against 
wet-look perms making a comeback. 
 
           Men’s Health, 2002
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Tekst 2 

 
1p 2 Wat moet je doen als je een fles Polycell 3 in 1 Mould Killer hebt gekocht? 

Je moet de fles 
A bewaren op een plaats waar kinderen niet bij kunnen. 
B controleren, omdat de dop misschien niet goed vast zit. 
C inleveren bij een verzamelpunt voor chemisch afval. 
D terugbrengen naar de winkel waar je hem gekocht hebt. 
 
 

WARNING – IMPORTANT SAFETY NOTICE 
 
Polycell 3 in 1 Mould Killer 500ml and 1 litre pack sizes 
 
Polycell has identified that the blue child resistant 
fastener caps on a number of Polycell 3 in 1 Mould Killer 
500ml containers sold in the UK DIY retailers may not 
have been fully engaged when supplied and may need to 
be tightened. This may also be the case on some Polycell 
3 in 1 Mould Killer 1 litre containers. 
 
If you have bought this product in either 500ml or 1 litre 
containers sizes, please read the safety information on the 
label first and then check that the child resistant fastener is engaged. If 
this is not the case, then please tighten it so that it clicks into place. Once 
tightened the child resistant fastener will work correctly. 
 
If you have any questions or concerns or encounter any problems 
please contact us on Freephone 0800 083 6407 (between 8am and 
8pm Monday to Saturday). 
 
Products should not be taken back to the place of purchase or returned to 
Polycell since spillage could occur if the child resistant fastener is not 
engaged. 
 
Polycell would like to thank you for your co-operation and apologise for 
any inconvenience caused. 
 
A copy of this notice is available at www.polycell.co.uk 
Polycell Products Limited, Wexham Road, Slough, Berkshire, SL2 5DS 
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Tekst 3 

 

Alligator on the Loose 
 
Police responding to an alligator sighting in 
suburban Kansas City took quick action to 
dispatch of the beast, shooting it in the head, 
as instructed, while it was lying in the weeds 
leading down to a pond.  
 A resident of a house near the pond called 
the police Saturday evening to report that his 
children had spotted the alligator while they 
were playing in some nearby woods. The 
police consulted conservation agent Derek 
Cole, who advised them to kill the gator if they felt it posed a danger. Cole said: 
"I told them there's a kill shot on alligators, a small kill shot on the head. I said if 
they can get a shot like that, go ahead."  
 "One of the officers shot it twice in the head before realizing something was 
up," said Tom Gentry, a police spokesman. "It didn't move," Gentry said. "They 
inched up closer and closer and discovered it was a concrete copy of an alligator 
made to look like it was real." In the officers' defense, it was growing dark when 
they shot at the gator and it was partially hidden by the weeds. 
 The property owner told the police that the gator was meant to keep people 
off his property. Officers told him a no-trespassing sign would have been wiser 
and cheaper. "Now he'll have to    5    this alligator, if he still thinks warning 
people off in this way is a good idea," Gentry said. There have been calls in the 
past about alligators that had been set free in populated areas, so there was no 
reason to doubt the Saturday sighting. 
 

1p 3 What is this article about? 
It is about the police 
A failing at catching an alligator. 
B killing somebody’s pet alligator. 
C not being allowed to hunt alligators. 
D shooting at a fake alligator. 
 

1p 4 Welke reden geeft de eigenaar voor het hebben van een alligator?  
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 5 Kies bij    5    het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A chase 
B find 
C hide 
D repair 
E sell 
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Tekst 4 

 

Taking Turns in the Lead Role 
 
Tamsin Kelly talks to dog owners who share 
 

1 Having a dog can be fun but can also be 
a burden. If you can't make that 24/7 
canine commitment, then perhaps you 
could join a dog-share and have a dog 
when it suits you. Flexpetz, 'the flexible 
pet ownership programme' in America, 
rents out dogs. At the end of one day's 
'doggy time' (40 dollars), the Flexpetz 
shuttle service simply picks up the rent-
a-dog and returns it to the 'doggy day 
care centre'. If the visit was a success, the same dog can be booked for 
another stay, but if a member fancies a change, he can simply book a 
Labrador instead of an Afghan, a Boston Terrier instead of a Miniature 
Pincher. 

2  “All our members realise they can't give a dog the full-time love, care 
or commitment it needs,” says founder Marlena Cervantes, “but that does 
not stop them from feeling affection for dogs. They range from a five-year-
old girl whose parents work full-time to a 65-year-old woman who's not 
physically able to walk a dog every day.” 

3  Isn't this shared ownership a bit hard on the animal, fussed over one 
day and back with the pack the next? Paula Greaves, founder of the 
animal helpline Pet Search UK, gets hot under the collar at the whole idea 
of dog sharing. “Sharing a pet is not a good idea,” she says. “If you can't 
commit properly to a pet as part of your family, you shouldn't have one. 
Dogs have loyalties, feelings and pine for people. It just won't work to try 
and share your dog with a lady up the road or have your children try out a 
different dog every other day.” 

4  Linda Grabham has had to make dog sharing work. She shares 
custody of her dog Sandy, with a man up the road - her ex, Peter. “We 
split up a year after we got Sandy,” says Linda. “I think Peter was more 
upset about losing the dog than me and he pleaded to let him see her at 
weekends. I'm now engaged to be married to someone else but Peter and 
I still have this shared commitment - to Sandy. He works long hours but 
he gets the dog for the weekend. She's my shadow during the week, so  
I really miss her. I get irritated because I'm convinced Peter lets Sandy 
sleep on his bed and feeds her scraps from the table - but he denies it. 
For us, sharing a dog is just a bone of contention.”
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5  But occasionally a time-share in a dog can work very smoothly. Eunice 
Wennberg, a volunteer for the charity Hearing Dogs for the Deaf, has a 
Cocker Spaniel called Thomas for regular bed and breakfast stays. He's 
her 37th part-time dog in four years and will stay with her every night for 
five months. “I want to be able to do my own things during the day, 
without having to take care of a dog,” she says. “This way, having a dog 
doesn't cost me anything financially: food, bedding, toys, and leads are all 
provided by the charity.” Jenny Moir, spokesperson for Hearing Dogs for 
the Deaf says: “During the day Thomas is being prepared for his future 
tasks, but coming home to a family helps socialise him more quickly. 
We're really asking for people's time, love and commitment - on a part-
time basis.”  
 
 
Have you ever considered sharing a dog? 
Have a look at the questions on the CHECKLIST DOG SHARING first! 
1 Can you decide on the best dog? That Great Dane may not suit your 

tiny flat. 
2 Can you agree on dog discipline and not compete for its affection?  
3 Can you agree on a name? Not even the most well-balanced of dogs 

will answer to two. 
4 Can you take the rejection if the dog favours one home over another? 
 
 Telegraph.co.uk,2010 
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1p 6 What service does Flexpetz offer its clients according to paragraph 1? 
A It finds homes for dogs whose owners need to get rid of them. 
B It helps people choose the right type of dog for their family. 
C It rents out dogs to people who do not want one permanently. 
D It takes care of dogs when their owners are out working. 
 

1p 7 What do all members of Flexpetz have in common according to Marlena 
Cervantes? (paragraph 2) 
A a fondness for dogs 
B a lot of time to keep a dog 
C a place to keep a dog 
D a talent for handling dogs 
 

1p 8 What does Paula Greaves think of dog sharing according to paragraph 3? 
A She believes the dogs can benefit from having more than one owner. 
B She fears families will suffer from having to change dogs too often. 
C She hates the idea because dogs need to develop strong attachments. 
D She thinks it is ideal for letting your children practise having a dog. 
 

1p 9 How does sharing a dog work out for Linda Grabham according to 
paragraph 4? 
A It gives her more time for her new boyfriend. 
B It has destroyed her marriage to Peter. 
C It makes her feel annoyed with her ex. 
 

2p 10 Eunice Wennberg noemt twee voordelen van het zorgen voor een hond 
via de organisatie Hearing Dogs for the Deaf in alinea 5. 
 Welke twee?  
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 11 Why does Thomas stay with Eunice Wennberg? 
A Eunice feels more secure at night when Thomas sleeps over. 
B Eunice has hearing problems and Thomas assists her. 
C Eunice helps Thomas to get used to being around people. 
D Eunice likes nursing abandoned dogs like Thomas. 
 

1p 12 Deze tekst wordt afgesloten met een aantal vragen naar aanleiding van 
het onderwerp: “CHECKLIST DOG SHARING” 
 Welke vraag uit de checklist is in de tekst aan de orde gekomen? 
Noteer het nummer in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 5 

 
2p 13 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze op grond van de 

tekst juist of onjuist is. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Het meenemen van de fiets in de trein moet makkelijker worden. 
2 De politie moet meer werk maken van de aanpak van fietsdiefstal. 
3 Automobilisten die fietsers in gevaar brengen, moeten streng worden 

aangepakt.  
4 Fietsers zouden altijd voorrang moeten krijgen. 
 
 
10 STEPS TO SAFER CYCLING 
 
 
There are 16,000 serious bike 
accidents on our roads each 
year. The only way to cut that 
shameful number is to take the 
problem seriously. 
 
Step 1 The number of crashes 
goes down when more of us 
cycle. So let’s give cycling a real 
boost. 
Step 2 Force large companies to 
install showers for biking workers. 
Step 3 Insist that train operators 
improve the ludicrously bad level 
of bike service, even at rush-
hour. Get bikes on trains. 
Step 4 Massively increase bike-
parking facilities. 
Step 5 Clamp down on bike 
thefts. 
Step 6 Cover our towns with clear 
bike-only lanes. 
 
 

 

Step 7 Teach children to cycle. 
Press your school to provide 
lessons or do it yourself. 
(Read the CTC Guide To Family 
Cycling, £9.99, www.ctc.org.uk). 
Step 8 Motorists who so much as 
hinder a cyclist must be punished 
severely. 
Step 9 Set up more women-only 
bike classes. (Women cycle half 
as much as men.) 
Step 10 Get cyclists off the 
pavement. 
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Tekst 6 

 

Adventure Playgrounds 

 
(1) Adventure playgrounds to let 
older children find out about risk 
will open around the country. 
Children's Secretary1) Ed 
Balls promised to spend 
extra money for physically-
challenging play areas aimed 
at turning 8- to 13-year-olds 
away from the computer 
screen. He is worried too 
many children no longer 
experience controlled risk which 
would teach them to take safe 
decisions in future. It is part of a 
major government plan to 
reverse the decline of childhood. 
This plan also aims at improving 
drugs and alcohol education in 
an attempt to tackle increasingly 
risky behaviour such as  
binge-drinking. The exposure of 
children to violent images via 
the internet or video games will 
also be tackled. 

 
(2)  While the plan will focus on 
improving children's lives 
outside school, it will also 

contain 
measures 
aimed at driving 
up  exam 
performance. 
Mr Balls will 
announce a 
£250 million 

fund to provide more catch-up 
classes and one-to-one tuition 
with the aim of helping 
struggling pupils and stimulating 
the gifted. Secondary school 
pupils who have been expelled 
from school or are struggling 
with the curriculum will learn 
how to run a business at a new 
breed of ‘studio schools’ for 14- 
to 19-year-olds. They will be 
more like workplaces than 
schools and pupils will learn 
teamwork and leadership skills 
there. 

 

1p 14 What is said about adventure playgrounds in paragraph 1? 
A They are designed to look like computer games. 
B They are often too dangerous and need to become safer. 
C They can help youngsters learn about making the right choices. 
D They will become information centres to educate teenagers. 
 

1p 15 Which educational change is part of Ed Balls’ plan, according to 
paragraph 2? 
He wants schools to 
A find placements for pupils after their finals. 
B pay more attention to the home situation of pupils. 
C set apart unruly pupils in special classrooms. 
D teach more pupils individually or in small groups. 

noot 1 Children’s Secretary = minister van Gezinszaken
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Tekst 7 

 

Go with the Flow 
 

 WHERE would you rather be? Office bound and waiting for lunchtime, or 
camping in the Arctic, waiting for a polar bear to decide whether to make 
you his dinner? 

 
1 Going out on the ice proved an easy decision for Charlotte Eddington, 27, the 

head of energy and sustainability at CB Richard Ellis, a global property 
consultancy. After six months’ hard training, 
dragging sledges weighted with sand around 
Richmond Park, Charlotte and a companion 
became the youngest all-female team to complete 
the 350-mile Polar Race, from Canada to the 
North Pole, in April. 

2  But then nothing really prepares you for 
temperatures as low as minus 70°C  
(-94°F), including wind chill, and ice rubble the 
size of small houses. “It is very hard. You can’t 
wait to get home and have some nice food,” 
Charlotte says. “We weren’t aiming for a position 
in the race but the more we went through, the 
more    17    we got.” The team came third, 
reaching the finish after 17 days, 4hrs and 35mins. 

3  Back at her desk after five weeks on paid leave, Charlotte has been given a 
new perspective on managing her team. “On the ice, teamwork is about survival,” 
she says. The pair had to check each other’s faces for frost nip, for example. “If 
you don’t look after each other, you’re not looking after yourself,” she says. And 
when faced with a large polar bear rummaging for food and seemingly undeterred 
by their banger gun, the pair stood together and advanced towards the hungry 
animal making as much noise as possible. Another polar bear clawed a hole in 
their tent while they were sleeping but was soon scared away. 

4  “You see problems from a different perspective and you have a lot of drive. 
Now, if I go to the gym, it’s not enough to go for a half-hour run, I really have to 
push myself. It’s similar with work as well.” She puts the same dedication and 
power into motivating her team. She says that enthusing others is the best way to 
get people pulling together. “After you have been out there and faced the worst 
and come through it with a smile on your face, you bring that into your job. We 
didn’t have a cross word in the Arctic. You see people in the office getting 
annoyed about something and you think, ‘there must be a way around it’. In the 
Arctic you have to solve your problems and you have to be prepared for every 
eventuality.” 
 
 The Times, 2007
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1p 16 Which of the following statements is true according to paragraph 1? 
A Charlotte participated in an Arctic training programme for managers. 
B Charlotte took part in a difficult Arctic race together with another 

woman. 
C The Arctic expedition included an extremely dangerous hunting game. 
D The race in the Arctic was part of an interesting scientific project. 
 

1p 17 Kies bij    17    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A competitive  
B convinced 
C frustrated 
D indifferent 
 

1p 18 What is the most important thing that Charlotte has learnt according to 
paragraph 3? 
A that she can take good medical care of herself 
B that she should enjoy luxury more 
C that wild animals are surprisingly easy to impress 
D that working together can be of the utmost importance 
 

1p 19 In alinea 4 wordt nog een andere term gebruikt voor ‘dedication and 
power’ (alinea 4) 
 Welk woord wordt daarvoor gebruikt? 
Schrijf dit Engelse woord over in de uitwerkbijlage. 
 

1p 20 Which of the following statements about Charlotte is true according to 
paragraph 4?  
The experiences during her Artic trip  
A improved her attitude towards her work and colleagues. 
B made her realise that not all differences can be settled so easily.  
C led to envious remarks from colleagues. 
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Tekst 8 

 

I'm Just Beginning 
By James Cracknell 
 
(1)  Since taking up rowing I'd dreamt of 
winning a gold medal. Relationships, a 
‘proper’ career, money, holidays, and 
friends' weddings had all been sacrificed 
at the altar of rowing. After having won 
two Olympic gold medals I was mentally 
prepared to retire. Then television 
presenter Ben Fogle bounced up to me at 
a party. "I'm doing a rowing race across 
the Atlantic. Do you want to do it with 
me?" he asked. After discovering he 
couldn't row I politely declined, but soon 
realised I was missing something: a goal. 
I'd had one since I was 16 years old and 
felt incomplete without having something 
to aim for. So I phoned up Ben and 
agreed to enter the Atlantic Rowing Race.  
(2)  The difference between preparing for a 
sporting event and a challenge like this 
became obvious on a number of fronts: 
practical, financial and emotional. The 
Olympics demanded that I train to the best 
of my ability and then perform when it 
mattered; not easy, but I was supported 
by a coach and several other trained 
specialists. Ben and I only had each other. 
We also had a boat to build, navigation 
tests to pass, radio and sea-survival 
courses, training and (in Ben's case) 
learning to row. Getting sponsorship was 
virtually impossible and my wife wasn't too 
keen on me spending two months at sea. 
(3)     23   . We only got clearance to race 
24 hours before the start and  
hadn't spent more than two hours 
on our boat. We'd totally under-estimated 
the psychological challenge of being out 
at sea in a tiny boat. There had been no 
discussion about how little we really knew 
each other or  would function as a team. 
The first week aboard was spent coming  

 

to terms with the 3,000 miles of 
ocean ahead. It was hideous. We 
just wanted to give up. We'd run out 
of water, survived a capsize, lost all 
communication and three stone in 
weight. However, by the time we 
arrived in Antigua I'd learnt how the 
mind and body can be strong 
enough to survive any situation. 
(4) After that experience I wanted to 
test myself in different ways. After 
swimming the Strait of Gibraltar, 
paddling the Channel on a surfboard 
and making a tandem record attempt 
from Land's End to John O'Groats,  
I should be ready to admit  
I    25     challenges. 
(5)  What I haven't answered is why  
I want to do these things. A 
psychologist I've worked with says it 
takes at least two years to fully retire 
from sport. Perhaps it's taking me 
longer, but I'm still learning so much 
about myself and our planet on 
every trip, it feels as if I'm just 
starting out on this phase of my life. 

  
   Telegraph Weekend, 2009 
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1p 21 Why did James Cracknell decide to take part in the Atlantic Rowing Race, 
according to paragraph 1? 
A He needed a new challenge now that he had fulfilled his dream. 
B He wanted to start a new career as a sports show host. 
C He was afraid Ben Fogle would not manage without his support. 
D He was without a job at that time and needed some income. 
 

1p 22 Welk deel van een zin uit alinea 2 geeft aan dat er financiële 
moeilijkheden waren bij de voorbereiding op de Atlantic Rowing Race? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) dat deel van de zin in de uitwerkbijlage. 
 

1p 23 De eerste zin van alinea 3 ontbreekt. Kies bij    23    in alinea 3 het juiste 
antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Our friendship was growing. 
B Our material was inadequate. 
C Our overall feeling was pride. 
D Our preparation was terrible. 
 

1p 24 Which of the following words describes how James Cracknell felt after 
finishing the Atlantic Rowing Race, according to paragraph 3? 
A confident 
B disappointed 
C irritated 
D glamorous 
 

1p 25 Kies bij    25    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A am hooked on 
B am too old for 
C have tried most 
D need better 
 

1p 26 What becomes clear about James Cracknell from paragraph 5? 
A He feels the urge to go on extreme trips is gradually fading away. 
B He is afraid he will need professional help if he stops going on 

extreme trips. 
C He is not planning to stop going on extreme trips anytime soon. 
D He likes combining scientific research with going on extreme trips. 
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Tekst 9 

 

Sort the Facts from your Fears 
 
How safe are teenagers on two wheels? 
By Liz Vercoe 

 
 
(1)  After 16 years of keeping my child 
alive amid London's traffic – crossing 
roads at lights, insisting on high-
visibility cycling at night – it was 
pretty terrifying when he announced 
that he wanted his first motor to have 
two wheels rather than four. But as 
I started to protest I realised I had 
lots of instinctive fears but no facts.  
(2)  My son was intent on trying out 
the free one-hour ‘introduction to 
motorcycling’ sessions, available 
nationwide through the motorcycle 
industry's Get On campaign, so  
I thought it was time to get to know 
about biking. That's how I found 
myself crammed into a helmet, a 
jacket and heavy duty gloves, riding 
a 125cc Suzuki at walking pace, 
while expert motorcyclists whizzed 
past.  
(3)  "It's important to know your 
teenager's mindset," says Phil 
Edwards, Cheshire police 
motorcyclist and national BikeSafe 
coordinator. "They are at real risk 
because it's much harder for them to 
take safety seriously. They are most 
likely to get fed up with the time it 
takes to clamber in and out of 
protective clothing (the minimum is a 
motorcycle jacket with elbow, 
shoulder and back protectors, leather  
 

 
palmed gloves and strong boots), 
and with how hot it feels on a 
summer's day. They won't guard their 
helmet with their life – even though 
dropping it can render it useless – or 
wear it correctly fastened." 
(4) On the road, in Phil's experience, 
youngsters often swarm in a group 
jostling each other rather than 
watching the traffic. Group riding is 
one of the causes of motorbike 
accidents. "The others," he adds, 
"are filtering between vehicles, 
junctions, cornering and overtaking."  
(5)  It was time to try out riding a 
motorcycle for myself. The Get On 
sessions, available at local training 
centres across the country free of 
charge, include a safety briefing, 
instruction on how the bike works 
and the correct gear to wear. First  
I pushed the Suzuki to get used to its 
weight – pretty heavy – and the feel 
of the clutch and brakes. Then it was 
time to get on, start the engine and 
engage first gear. 

Pagina: 512Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0071-a-13-1-o 15 / 20 lees verder ►►►

(6) By then, stress plus a hot day 
was making it very uncomfortable 
inside my helmet and jacket, and 
I realised just how motivated a 
teenager would have to be to buy 
into the whole safety clothing thing. 
But after a few kangaroo leaps, 
I found I could ride steadily and 
slowly. In fact it felt great and, in my 
mind at least, I looked every bit the 
   32    .    

(7)  Will I allow my son to ride a 
motorbike? I hope to persuade him to 
put it off for as long as possible 
because the older he is, the more 
mature he'll be. But now I can share 
his enthusiasm and be better 
equipped to help him make the 
decisions that will keep him safe. 
That has to be better than a parent-
teenage door-slamming fight.  
 
 Telegraph, 2010 
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1p 27 What becomes clear to Liz Vercoe in paragraph 1? 
A Her son is ready to cope with the traffic in London. 
B She does not know enough about motorcycling. 
C She has always wanted to ride a motorcycle. 
D Teenagers should not be allowed to ride motorcycles. 
 

1p 28 What is the Get On campaign (paragraph 2)? 
It is a campaign that offers people the chance to 
A become a motorcycling instructor. 
B learn the basic rules of motorcycling. 
C try out different motorcycles before buying one. 
D win a motorcycling master class. 
 

1p 29 What does Phil Edwards say about teenagers in paragraph 3? 
A They are often not really aware of the dangers of motorcycling. 
B They are only interested in riding fast and taking risks. 
C They have trouble remembering basic traffic rules.  
D They often lack the money to buy the necessary equipment. 
 

1p 30 In alinea 4 wordt een aantal mogelijke oorzaken van ongelukken 
genoemd. 
 Hoeveel verschillende oorzaken worden er in alinea 4 genoemd? 
Schrijf dat getal op in de uitwerkbijlage. 
 

2p 31 Geef van elk van de volgende onderdelen aan of deze wel of niet zit in het 
Get On programma volgens alinea 5. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 advies over hoe de motor te onderhouden 
2 kledingadvies 
3 uitleg over de bediening van de motor 
4 verkeerstheorielessen 
 

1p 32 Kies bij    32    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A clumsy pupil 
B cool biker 
C responsible mum 
 

1p 33 “That has to be better than a parent-teenage door-slamming fight.” 
(paragraph 7) 
What does Liz mean by the word ‘That’? 
A convincing her son of the dangers of riding a bike 
B forbidding her son to take driving lessons 
C ignoring the fears she has about her son riding a bike 
D talking with her son about the joys and risks of riding 
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Tekst 10 

 
2p 34 Je hebt fudge (= caramel) van ‘Jim Garrahy’s Fudge Kitchen’ gekocht.  

 Welke twee dingen moet je met de fudge doen als je de fudge langer 
dan een dag of tien wilt bewaren? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

Jim Garrahy’s Fudge Kitchen 
 
Jim says: “We make the best 
fudge in the world.”  

 
 
Recipe dating from the 1830’s, 
gathering the finest ingredients from 
around the world. 
Traditional copper cauldrons and 
marble slabs are used to hand-craft 
our products, creating the most 
mouth-watering and imaginative 
flavours. 
All this brings you the freshest, 
most luxurious confectionery you 
can possibly buy. 
Our fudge makes a great gift for 
birthdays and other occasions. 
Make your 4- or 6-slice selection, 
add a personal message and we 
will package your fudge in a special 
selection box and despatch it to the 
UK or beyond. 
 
Order online at 
www.fudgekitchen.co.uk or call 
01303 864400. 
 
 

 
How to care for your fudge 
If you can resist it, your fudge will 
keep for up to ten days. If you 
would like it to last longer you can 
freeze it, as long as you first wrap 
the box in foil or plastic to seal it. 
To defrost leave in the wrapping 
outside the freezer for at least two 
hours.  
Do not refrigerate! 
 
See it made 
Visit our shops in Bath, Cambridge, 
Canterbury, Edinburgh, Windsor 
and York. 
You can also find us at Lightwater 
Valley Theme Park, Ripon. Come 
and watch us in action and try a 
FREE SAMPLE of the ‘best fudge in 
the world’! 
 
We would love to hear from you. 
If you have any comments or 
suggestions about our products or 
service please get in touch. 
Jim Garrahy’s Fudge Kitchen 
Hemsted House 
Woodland Road 
Lyminge 
CT18 8DL 
 
Email: info@fudgekitchen.co.uk 
Tel: 01303 864400 
Fax: 01303 862230 
www.fudgekitchen.co.uk 
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Tekst 11 

 

Beat the School Bully  
 

 
For years Michaela suffered torment at the hands of school bullies. But 
Michaela, who is just 14, used the misery she was going through as 
inspiration to come up with an anti-bullying board game. Yvonne, her 
mother, tells her story: 

 
(1)  ̋ My husband and I had no idea at 
first about the bullying. When 
Michaela did tell us, she said she’d 
try to deal with it herself. She didn’t 
want us to get involved. But it was 
tough for her! She would come up 
with reasons for not going to school 
in the mornings, she’d become so 
uptight she couldn’t eat breakfast. 
The bullying was affecting her health 
with headaches and stomach upsets.  
(2)  What we didn’t realise was that 
while she was seeking refuge in the 
art room on her own at lunchtimes at 
school, she was working on a board 
game idea. The game is a bit like 
Monopoly in that you move round a 
board but it’s question-based and 
each of the questions gets you 
talking about aspects of bullying.  
(3)  Looking for support to realise her 
game, Michaela spent months trying 
to contact Duncan Bannatyne1) and 
was finally invited to meet him. 

I went along with her, taking along a 
little prototype of the game with us. 
When I asked him why he had 
agreed to see her, he said that it was 
her not giving up trying to get in 
touch that made him think she might 
have something. Duncan took 
Michaela’s game home to play with 
his kids and, in less than a week, he 
was back in touch. 
(4)  He suggested that we get 
together with design students. Now it 
has been more fully developed and 
we’re hoping Duncan may offer help 
in getting it marketed. In the 
meantime, Michaela and I have set 
up an anti-bullying website where 
those who are affected can talk and 
let off steam. And we’re all so proud 
of what Michaela has done, after all 
she has been through.ʺ 
 
 The Weekly News, 2010 
 

noot 1  Duncan Bannatyne = een bekende, rijke Britse ondernemer
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1p 35 How did Michaela react to being bullied according to paragraph 1? 
A She asked her parents if she could change schools. 
B She became very aggressive towards other pupils. 
C She concentrated on studying hard at school. 
D She wanted to solve the problem without any help. 
 

2p 36 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea’s 2 en 3. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Door het spel van Michaela te spelen word je gestimuleerd pestgedrag 

te bespreken. 
2 Michaela hoopte dat Duncan Bannatyne het spel met haar wilde 

spelen. 
3 Duncan Bannatyne werd nieuwsgierig naar wat Michaela had, omdat 

ze erg veel moeite deed hem te spreken. 
4 Duncan Bannatyne wilde Michaela helpen nadat hij het spel met zijn 

gezin gespeeld had. 
 

1p 37 What has Duncan Bannatyne done to help Michaela so far according to 
paragraph 4? 
A He has changed the game to make it a commercial success. 
B He has created a website to help promote her game. 
C He has given her advice about how to improve her game. 
D He has paid a lot of money to become the owner of her game. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst  12 

 
1p 38 Wat is er bijzonder aan deze schoenen? 

A Ze kunnen door de kopers zelf ontworpen worden. 
B Ze slijten minder snel dan vergelijkbare schoenen. 
C Ze worden op een milieu- en mensvriendelijke wijze gemaakt. 
D Ze zijn erg comfortabel vanwege de gebruikte materialen. 
 
 

Tread Softly 
In the World’s first Fairtrade Cotton Sneakers. 
 
ETHLETIC shoes may look like an iconic 
American brand but the ETHLETIC logo tells 
a different story. These Organic canvas 
sneakers are the first shoes in the world 
made from certified cotton to carry the 
official FAIRTRADE mark. They also have 
rubber soles that carry the logo of the Forest Stewardship Council, 
meaning almost every material part of the sneakers is either Fairtrade or 
ecologically certified. Even the final construction of ETHLETIC sneakers is 
covered by a fair trade project that supports workers and their families in 
Pakistan, making these perhaps the world’s most ethical shoes. 
They come in a range of great colours and are available in both low and 
high cut style models. The arch supports make for a cushioned and 
comfortable sneaker that rivals the major brands for wearability. With 
prices starting from £36.50 shoppers can convert to Organic and Fairtrade 
cotton without hitting their pocket.
 
 Big Issue, 2010 
 

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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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4  ..................................................................................................................  

 
 5 A B C D E 

 
 

Tekst 4 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D  

 
 9 A B C  

 
 10 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 11 A B C D 
 

 12  ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 5 

 
 13 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist  onjuist 

2 juist  onjuist 

3 juist  onjuist 

4 juist  onjuist 

 
 

Tekst 6 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 19  ..................................................................................................................  

 
 20 A B C  
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Tekst 8 

 
 21 A B C D 

 
 22  ..................................................................................................................  

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 27 A B C D 

 
 28 A B C D 

 
 29 A B C D 

 
 30  ..................................................................................................................  

 
 31 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 32 A B C  
 

 33 A B C D 
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Tekst 10 

 
 34 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 11 

 
 35 A B C D 

 
 36 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist  onjuist 

2 juist  onjuist 

3 juist  onjuist 

4 juist  onjuist 

 37 A B C D 
 
 

Tekst 12 

 
 38 A B C D 

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 43 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt  
toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 B 
 
 

Tekst 3 
 

 3 D 
 

 4 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
om mensen (van zijn terrein) af te schrikken/uit zijn tuin weg te houden / als 
waarschuwing tegen onbevoegden 
 

 5 D 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 4 
 

 6 C 
 

 7 A 
 

 8 C 
 

 9 C 
 

 10 maximumscore 2 
een antwoord met de volgende strekking: 
• Ze is overdag vrij / Ze hoeft niet de hele tijd voor een hond te zorgen 1 
• Het kost haar niets/Ze krijgt alles vergoed 1 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 1 
(vraag) 2 
 
 

Tekst 5 
 

 13 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 6 
 

 14 C 
 

 15 D 
 
 

Tekst 7 
 

 16 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 A 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 1 
drive  
 

 20 A 
 
 

Tekst 8 
 

 21 A 
 

 22 maximumscore 1 
(Getting) sponsorship was virtually impossible 
 

 23 D 
 

 24 A 
 

 25 A 
 

 26 C 
 
 

Tekst 9 
 

 27 B 
 

 28 B 
 

 29 A 
 

 30 maximumscore 1 
5 
 
Opmerking 
De volgende oorzaken zijn te onderscheiden: 
− group riding/swarm in a group jostling eachother 
− filtering between vehicles 
− junctions 
− cornering 
− overtaking 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 31 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 32 B 
 

 33 D 
 
 

Tekst 10 
 

 34 maximumscore 2 
• (doos caramel) inpakken (in plastic of folie)  1 
• invriezen 1 
 
Opmerking 
De volgorde waarin deze antwoorden worden gegeven, is niet van belang. 
 
 

Tekst 11 
 

 35 D 
 

 36 maximumscore 2 
1 juist  
2 onjuist  
3 juist  
4 juist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 37 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 12 
 

 38 C 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Men’s Health, 2002 
tekst 4 Telegraph.co.uk, 2010 
tekst 7 The Times, 2007 
tekst 8 Telegraph Weekend, 2009 
tekst 9 Telegraph, 2010 
tekst 11 The Weekly News, 2010 
tekst 12 Big Issue, 2010 
 

einde  
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KB-0071-a-13-2-o 

Examen VMBO-KB 

2013 
 2 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 17 juni
13.30 - 15.30 uur
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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 wordt er gezegd over een partij bloemen voor moederdag? 

A Die was aangetast door schimmel. 
B Die was met gif bespoten. 
C Die werd per ongeluk vernietigd. 
D Die zat helemaal vol spinnen. 
 
 

Creepy Mothers’ Day 
 
Thousands of Mothers’ Day flowers have been destroyed after florists 
made a creepy discovery. A waste disposal firm was called to take the 
flowers away. “When the van driver arrived at our waste depot with the 
flowers, he looked terrified,” said waste 
firm manager David Graham. “I’ve never 
seen a driver so keen to unload. We 
employ some big and tough guys but none 
of them wanted to go near this load.” 
The bunches of roses and carnations 
were crawling with insects. Experts say 
they were common British house spiders 
and were completely harmless but still not 
the surprise mums would have expected 
on Mothers’ Day. 
The florists, based in Birmingham, wanted 
to remain anonymous but have reassured mums that all the affected 
flowers have now been destroyed. “It would have been a nightmare if 
mums had received the flowers on Mothers’ Day, but thankfully that’s now 
been averted,” said a spokesman. 
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Tekst 2 

 

Need to Park? 
 
Drivers desperate for a parking space can now find the answer to their 
prayers on the internet. A new website allows them to rent vacant garages 
and empty driveways from homeowners without cars at the click of a 
mouse. 
 Letmepark.com is a website created by Jamie Waller, who recognised 
the awful need for parking for people who commute by car into a city.  
Mr Waller said his job as a bailiff1) had alerted him to the problem other 
people faced in trying to park legitimately, particularly in areas near 
shopping centres and stations. 
 He said: “Lots of people who live in a city do not have a car and don’t 
use their parking space, so this is a great way for them to make money 
out of it. It is down to individuals how they use the service, but most 
people giving up their driveway are happier dealing with just one person 
rather than a different person every day.” 
 People can advertise their driveway or garage on the site and are 
emailed when the space is selected by a possible user. They can contact 
each other and agree a price. There is no charge for the service, but  
Mr Waller hopes to make money by selling advertising on the site. 

 
1p 2 How did Mr Waller come up with the idea for Letmepark.com? 

A He noticed through his work that there was a lack of parking spaces. 
B He often had difficulty parking his company car in small places. 
C He wanted to help people who get a lot of parking tickets. 
D He was looking for a different way to earn some extra cash. 
 

2p 3 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens de tekst.  
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Via Letmepark.com kun je altijd een parkeerplaats in de buurt van een 

station vinden. 
2 Veel mensen die in een stad wonen gebruiken de parkeerplaats op 

hun eigen grond niet. 
3 Mensen betalen een vaste prijs voor parkeerplaatsen die ze huren via 

Letmepark.com. 
4 Jamie Waller krijgt een deel van het geld dat mensen betalen voor een 

parkeerplaats die ze gevonden hebben via Letmepark.com. 
 

noot 1 bailiff = deurwaarder 
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Tekst 3 

 

Lottery Winners in a Council House1) 
 
(1)  It’s the standard promise 
that lottery winners make:  
“I won’t let the money change 
me.” And Stan and Pat Cable 
are unusual in actually 
sticking to it – still living in 
their two bedroom council 
house a year after winning  
4 million in the lottery. But 
there are some who see 
nothing to admire in the 
retired couple’s loyalty to their former 
lifestyle, accusing the millionaires of 
staying in their £65 a week property 
instead of freeing it for the needy. 
(2)  The row began when the Cables 
gave an interview to a local newspaper. 
In that interview they told that they 
cannot leave their house in which they 
have lived for 27 years. One reader, 
Reginald Fidler, 85, wrote to the paper 
and complained that they should have 
bought a place of their own months ago 
and released the house for someone on 
the waiting list. “The council should 
investigate council tenants and ask 
those who can afford a private home to 
leave the property, thus releasing it for 
those it was originally intended for.” 
(3)  But Mr Cable, 64, a groundworker 
who retired 11 years ago with a bad 
back, hit back, saying he and his wife 
‘laughed their heads off’ when they 
read Mr Fidler’s letter. “We didn’t take 
any notice of this chap,” he said. “We 
are happy as we are and we like our 
neighbours.” A friend added: “It’s 
outrageous that they should be  
 
 
noot 1  Council House = sociale huurwoning 

 
criticised for staying where 
they are – they love the place 
and their neighbours, so they 
are in no hurry    7    . It 
sounds like a classic case of 
sour grapes and jealousy.”  
(4)  At the press conference 
following their win, they said 
their only plans were to buy a 
£12,000 caravan to take to 
their favourite getaway spot, 

the Norfolk coast. Mr Cable revealed he 
was angry at his wife for buying a £135 
designer handbag and purse. He said: 
“I just can’t change the way I feel about 
money in five or ten minutes.” Mrs 
Cable replied by questioning her 
husband’s suggestion to buy a 4x4 car 
to replace their 11-year-old Vauxhall 
Vectra to pull the caravan. She added: 
“We are not going to make this money 
change our habits. I have not got 
expensive tastes. This win means we 
can just buy what we want and we don’t 
have to worry about    9    anymore.”  
(5)  Nick Gowrley, of mid-Suffolk 
council, reassured the Cables that they 
will not have to leave their council 
home. He said: “Unless they neglect 
the property or break any rules on the 
tenancy agreement they have the right 
to stay in their present accommodation. 
Mr and Mrs Cable have been secure 
tenants for a number of years and 
although their financial situation has 
changed, their rights remain the same 
as those of other council tenants.” 
 
 Daily Mail, 2009 
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1p 4 “I won’t let the money change me.”(alinea 1) 
Stan en Pat Cable hebben zich hier aan gehouden. 
 Waaraan kun je dat zien? 
Geef een voorbeeld dat genoemd wordt in alinea 1. 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 5 What should the council do, according to Reginald Fidler (paragraph 2)? 
Mr Fidler said the council should 
A make sure no council houses are left empty unnecessarily. 
B only rent out council houses to people who really need them. 
C raise the rent for council houses rented by wealthy people. 
D sell council houses to people who can afford them. 
 

1p 6 How did Mr Cable react to Reginald Fidler’s letter, according to  
paragraph 3? 
A He feared the council would listen to Mr Fidler’s suggestions. 
B He stated Mr Fidler’s opinion did not interest him at all. 
C He was angry because Mr Fidler said he was greedy. 
D He was annoyed with Mr Fidler for disagreeing with his choices. 
 

1p 7 Kies bij    7    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A to move out 
B to offer money 
C to write back 
 

1p 8 What becomes clear about Stan and Pat Cable in paragraph 4? 
A They are preparing to go on a trip around the world. 
B They have become celebrities since having won the lottery. 
C They have not yet adjusted to having a lot of money. 
 

1p 9 Kies bij    9    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A holidays 
B houses 
C neighbours 
D pennies 
 

1p 10 What becomes clear about Nick Gowrley in paragraph 5? 
A He believes the Cables have misbehaved by staying on. 
B He does everything he can to have the Cables moved. 
C He fears the Cables do not take care of their house properly. 
D He says the Cables are allowed to keep on living in their house. 
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Tekst 4 

 

A Kangaroo in America 
 

(1)  An American woman 
suffering from depression has 
found help in the company of 
an unusual companion, but 
local city officials worry that 
the therapy pet  a partially 
paralysed1) kangaroo  could become 
a public safety risk. Christie Carr 
hopes city officials will allow her to 
keep Irwin, a 25-pound great red 
kangaroo that she cares for much 
like a child. Irwin rides in a car seat, 
is dressed in a shirt and pants each 
day and is rarely away from his 
doting caretaker. 
(2)  At the advice of her therapist, 
Carr began volunteering at a local 
animal sanctuary, where she met 
Irwin, then just a baby. Less than a 
week later, the kangaroo ran into a 
fence, fracturing his neck and 
causing severe brain damage. Carr 
volunteered to take the animal home 
and, while nursing him back to 
health, developed a bond. Irwin 
cannot stand or walk on his own, 
although he is slowly gaining back 
mobility and can hop three or four 
times in a row with assistance. "Irwin 
will not live if I have to give him up," 
Carr said. 
(3)  Native to Australia, healthy male 
great red kangaroos can grow up to  
7 feet tall, weigh more than 200 
pounds and bound 25 feet in a single 
leap. But because of his accident, 
Irwin isn't expected to get larger than 

50 pounds, his veterinarian, 
Dr. Warren, wrote in a letter to 
the council supporting Carr's 
request to keep him. "Irwin 
cannot be judged as any 
normal kangaroo," Warren 

wrote. "He is a unique animal due to 
his disabilities and will require a 
lifetime of care and concern for his 
welfare." 
(4)  Carr, who is unable to work 
because of her health, changes 
Irwin's diaper several times a day. 
She feeds him salad, raw veggies, 
kangaroo chow and popcorn. The 
kangaroo never leaves the house 
without first getting dressed. The 
clothes  a little boy's shirt cut and 
sewed to accommodate his neck, 
sometimes a tie, and jeans or slacks 
with a hole cut for the tail  are 
necessary for therapeutic reasons 
and to protect him against germs. 
(5)  The one-year-old animal never 
leaves Carr's side for more than an 
hour, often accompanying her on 
errands. He rides in a car seat before 
being placed in a pouch when going 
out in public. Carr's therapist certified 
the animal as a therapy pet under the 
Americans with Disabilities Act. "Why 
are city officials giving her problems 
when people have tigers and 
pitbulls?", the therapist said. 
 
 Tweentribune.com, 2011 
 

 
noot 1 partially paralysed = gedeeltelijk verlamd
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1p 11 What becomes clear from paragraph 1? 
A Christie Carr fears being forced to give up Irwin. 
B Christie Carr trains animals like Irwin to do tricks. 
C Irwin helps Christie Carr forget she is childless. 
D Irwin is aggressive and dangerous to people. 
 

2p 12 Geef van elk van de volgende beweringen over Christie Carr aan of deze 
juist of onjuist is volgens alinea 2. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ze is voor haar gezondheid gaan helpen bij de dierenopvang. 
2 Ze voelt zich schuldig omdat ze Irwin heeft aangereden. 
3 Ze heeft aangeboden de verzorging van Irwin op zich te nemen. 
4 Ze hoopt dat Irwin ooit weer terug de natuur in kan. 
 

1p 13 What does Dr. Warren think about Irwin according to paragraph 3? 
He thinks that Irwin 
A can learn to jump like any kangaroo. 
B is treated like a baby by Christie. 
C will remain rather small and helpless. 
D would be better off living in a zoo. 
 

1p 14 Which word summarizes what paragraph 4 is about? 
A care 
B health 
C hope 
D worry 
 

1p 15 What point is made by Christie’s therapist in paragraph 5? 
A A lot of local people benefit from having Irwin around. 
B Christie sometimes spoils Irwin, but she means well. 
C Irwin can easily be trained to help handicapped people get around. 
D Irwin is harmless, unlike some other pets allowed by city regulations. 
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Tekst 5 

 
1p 16 Welke titel heeft er boven dit artikel gestaan? 

A Airline forced to pay claim compensation 
B Crew members rescue elderly couple 
C Crew’s shouts made us fall down steps 
D Disabled after luxurious holiday cruise 
 
 
 
A disabled couple is suing the holiday company Thomson. Constance 
Heath, 79, and her husband Raymond, 81, said they had requested 
special help getting off the plane when they booked a £3,650 holiday to 
the Cape Verde Islands. But the couple, who use walking sticks, claim 
they were not assisted by staff. 
 Mr Heath from Benfleet in Essex, said: “We are both disabled. I’ve had 
two replacement knees and my wife has had a new heart valve.” He said 
that when the plane landed, there was no one available to escort them 
down the steps. “One of the cabin crew shouted at us to ‘hurry up’. We 
lost our footing and fell from the top of the stairs to the runway.” 
 Mr Heath said he landed on top of his wife. He was ‘dazed and 
bruised’ while she suffered a cut to her head and had to go to hospital. 
After four days she was discharged, but she was later readmitted and 
treated for suspected pneumonia. The couple had to stay on the island for 
a month. Mr Heath said his wife is now ‘permanently a bed patient’. 
 A company spokesman said: “Thomson would like to assure all our 
customers that we regard their health and safety in the highest regard and 
we are sorry to hear of Mr and Mrs Heath’s injuries. As they have sought 
legal representation it would be inappropriate for us to make further 
comment on the case.” 
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Tekst 6 

 
1p 17 Waar maakt deze advertentie reclame voor? 

A een aanbieder van mobiele telefonie 
B een gezonde manier van leven 
C een verzameling verrassende recepten 
D een website met schoonheidstips 
 
 
 
     ADVERTISEMENT 
 
Think Bananas are only for your 
cereal? Think again! 
 
If you want a great all-natural moisturising 
face mask, go bananas. Mash up a few 
bananas into a paste and smooth onto 
your face and neck. Let it set for 20 
minutes, then rinse with cold water. Your 
skin will look and feel softer.   
  
 
For more titbits that will make you think again and for a chance to win a  
T-Mobile G1, visit think/thinkagain.com. 
And for great mobile phone coverage, think T-Mobile. Most companies 
promise good coverage. T-Mobile proves your signal strength on its 
website - in street-level detail - before you sign up. So you know your 
phone will work in all the places that matter to you. See for yourself at 
sticktogether.com/coverage. 
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Tekst 7 

 

Invasion of the Alien Ants 
 
Chris Ayres Los Angeles 
 

1 IT SOUNDS like the plot of a far-fetched science fiction 
movie. Unfortunately for the residents of Texas, it is very 
much a reality: billions of tiny reddish-brown ants have 
arrived onshore from a cargo ship and are hell-bent on eating 
anything electronic. Computers, burglar alarm systems, gas 
and electricity meters, iPods, telephone exchanges – all are 
considered food by the flea-sized ants, for reasons that have 
left scientists baffled. 

2  Having ruined pumps at a sewage facility, the ants are 
now marching towards NASA’s Johnson Space Centre and William P. Hobby 
airport, Houston, putting state officials in a panic. “They’re itty-bitty things, and 
they’re just running everywhere,” said Patsy Morphew, a resident of Pearland, on 
the Gulf Coast. 

3  She spends hours sweeping them off her patio and scooping them out of her 
pool by the cupful. “There’s just thousands and thousands of them. If you’ve seen a 
car racing, that’s how they are. They’re going fast, fast, fast. They’re crazy.” Crazy 
is the right word. The ants are known as ‘crazy rasberry ants’: ‘crazy’ because they 
seem to move in a random scrum as opposed to marching in regimented lines, and 
‘rasberry’ after a pioneering investigator, Tom Rasberry, who first identified them. 

4  The ants have so far spread to five counties in the Houston area. Scientists are 
not sure from where they originate but they seem to be related to a type of ant from 
the Caribbean. “At this point it would be    21    to eradicate the ants because they 
are so widely dispersed,” said Roger Gold, a Texas A&M University entomologist. 
He added that the only upside to the invasion was that the crazy rasberry ants ate 
fire ants, which sting humans during the long, hot Texas summers. 

5  But, unfortunately the ants also like to suck the moisture from plants, feed on 
precious insects such as ladybirds and eat the hatchlings of a small, endangered 
type of grouse known as the Attwater prairie chicken. They also bite humans – 
although not with a sting like fire ants. 

6  Perhaps their most remarkable characteristic, however, is that they are attracted 
to electrical equipment. Pest control specialists say that they are inundated with 
calls from homes and businesses now that the warm, humid season has begun, 
with literally billions of the ants wreaking havoc across the state. Worse, the ants 
refuse to die when sprayed with over-the-counter poison. Even killing the queen of 
a colony doesn’t do any good, because each colony has multiple queens. The 
Texas Department of Agriculture says that it is working with researchers from A&M 
University and the Environmental Protection Agency to find new ways to    24    the 
ants. 

  The Times, 2008
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1p 18 Which of the following is true according to paragraph 1? 
A Texans are being confronted with a huge environmental problem. 
B Texans have recently experienced a disturbing number of robberies. 
C Texas businessmen are expanding the import of electronic equipment. 
D Texas has been chosen as the location of a new science fiction film.  
 

2p 19 In de alinea’s 1 en 2 worden drie verschillende woorden genoemd die 
aangeven hoe klein de mieren zijn. 
 Citeer (= schrijf over in het Engels) deze drie verschillende woorden in 

de uitwerkbijlage. 
 

1p 20 Why are the crazy ants called ‘rasberry’ ants? (see paragraph 3) 
A They are named after their discoverer. 
B They are very fond of raspberries. 
C They have a reddish colour. 
D They look just like a kind of fruit. 
 

1p 21 Kies bij    21    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A almost a crime 
B hardly advisable 
C nearly impossible 
D quite simple 
 

1p 22 Welk voordeel van de ‘rasberry ant’ wordt er genoemd in alinea 4? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

2p 23 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze op grond van 
alinea 6 juist of onjuist is. Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 De mieren hebben een hekel aan vochtig weer. 
2 De mieren kunnen goed met huismiddeltjes bestreden worden. 
3 Onderzoekers hebben een middel gevonden om de mieren uit te 

roeien. 
4 Per kolonie hebben de mieren meerdere koninginnen. 
 

1p 24 Kies bij    24    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A detect 
B protect 
C stop 
D study  
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Tekst 8 

 

The Art of Selling Sports to Teenagers 
 
When applied correctly, the motivation, discipline and structure in 
sporting activities are great for teenagers’ development 
 
Louise Tickle 

 
(1) It can be difficult to convince 
unwilling teenagers that running 
around a muddy field with a hockey 
stick in the middle of winter is good 
for them. But at Wexham School, 
Slough, staff try to do just that. “We 
believe that sport, together with 
healthy eating, has a real impact on 
students’ lives and learning. It helps 
them concentrate on their lessons,” 
says Adam Dale, the school’s director 
of sport. 
(2) Wexham School takes a 
consultative approach to integrating 
sport into teaching. For instance, 
teenage girls and PE do not normally 
mix because young women can be 
self-conscious and are wary of body 
image. Here, though, girls are asked 
about what kind of activity they’d 
enjoy taking part in and what puts 
them off. In addition, when girls said 
they’d like to try aerobics, a specialist 
teacher was hired to run the 
sessions. Asking students what they’d 
like to wear during sport lessons and 
designing a more flattering and 
comfortable PE kit is another example 
of the school’s canny approach.  
Of course, the hope is that adopting 
an active lifestyle now will encourage 
sports participation into adulthood.  
(3) On average, Wexham runs five 
different after-school activities each 
day that pupils can participate in fully, 
or dip in and out of, as the mood 
takes them. Pre-school activities are 

always followed with children sitting 
down and eating a proper breakfast 
together, as part of the focus on 
good nutrition. The canteen has 
recently been refurbished and now 
serves only healthy food.  
(4) Students who are less keen on 
sport are gently encouraged to try 
things out without any need to 
commit themselves to an activity 
long-term. “It’s about building up 
their self-esteem,” says Dale. “In 
general our sports curriculum uses a 
model where the students direct 
what goes on, design their own 
sports activities, referee matches 
and then assess how things went.” 
(5) Jeff Richardson, head teacher, 
says: “I think what happens 
sometimes is that schools try to use 
sport programmes to attack the 
symptoms of a problem rather than 
what causes it. If attendance and 
behaviour are poor and relationships 
between teachers and students are 
dysfunctional, introducing sport and 
PE isn’t going to solve anything. 
Building trusting relationships is key 
to getting children to give an activity 
a go. Students who feel on safe 
ground will try things out, and it’s the 
style and manner and spirit with 
which staff relate to students that 
encourage them to step outside their 
comfort zones.”   
        
 The Guardian, 2007 
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1p 25 What becomes clear from paragraph 1? 
At Wexham School 
A PE lessons are of greater importance than regular lessons. 
B staff and pupils have to train daily for at least one sport. 
C teachers stimulate pupils to take proper care of themselves. 
D the principal thinks pupils need to develop stronger physiques. 
 

1p 26 ‘Wexham School takes a consultative approach to integrating sport into 
teaching.’ (paragraph 2) 
How many examples of this approach are mentioned in paragraph 2? 
A 2 
B 3 
C 4 
D 5 
 

3p 27 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist 
is op grond van de alinea’s 3 en 4.  
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Leerlingen mogen net zo vaak en intensief meesporten als ze willen. 
2 Er worden sportieve activiteiten voor en na de gewone lessen 

aangeboden. 
3 Alle leerlingen beginnen de dag met een gezond ontbijt op school. 
4 Het menu in de kantine is onlangs veranderd. 
5 De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun sportlessen. 
6 Leerlingen die niets met sport hebben, moeten minstens aan één 

activiteit deelnemen. 
 

1p 28 Which of the following summarises the main point made in paragraph 5? 
According to Jeff Richardson, pupils 
A have to feel secure if you want them to do well. 
B must be willing to accept that their teachers are in charge. 
C need someone to talk to about what is bothering them. 
D should be encouraged more to test their physical limits. 
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Tekst 9 

 

That’s Right, It’s a Seeing-Eye Horse 
by Dan Shaw 
 

1 ʺWhen I was 17, a routine visit to the doctor changed my 
life. My doctor informed me I had an incurable eye disease 
that would render me completely blind by the time I reached 
middle age. By four years ago, my sight had deteriorated so 
much that I decided to enter a school for the blind to learn 
how to live with my disability – how to cook, how to read 
Braille, how to make the most of my other senses. 

 
2 During my stay I realised that many of the other students 

kept themselves isolated, hesitating even to leave the 
safety of the dorms. That really scared me. I desperately 
wanted to keep in contact with the world. But I was shocked at how few options  
I had. I didn't want to struggle with a white cane, and I couldn't bear the idea of 
having a guide dog because of the grief I had experienced when my beloved pet 
dog died 10 years before. I knew I'd feel the loss of an animal I had relied on 
even more. 

 
3 Then I heard about an experimental new program conducted by Janet and Don 

Burleson. The Burlesons were training miniature horses as guides and hoping to 
match one of them with a blind person. When I learned that these horses live 
much longer than dogs (30 to 40 years), I was intrigued. The Burlesons 
scheduled me to work with a young mare named Cuddles. I was about to become 
the world's first user of a guide horse. 

 
4 I knew that there would be sceptics  people who didn't believe horses had the 

right temperament to be service animals. After all, in the 1920s, when Dorothy 
Eustis began training German Shepherds to lead the blind, many people    32    
the idea. But I knew that getting my life back would outweigh any criticism. 

 
5 Having a guide horse has changed every aspect of my life; it made me less 

helpless. I do not have to rely on others to do the things I want to do anymore. If 
my wife, Anne, takes me to the mall and we split up to do our shopping, Cuddles 
can lead me to the car when it's time to go. Cuddles and I even go out for long 
walks in the woods. She can see in almost total darkness and responds to more 
than 25 voice commands. She is house trained and will tap on the door with her 
hoof when she needs to go outside. I may not be as tough or macho as I used to 
be, but with Cuddles I have as much self-confidence as I ever did as a sighted 

person.ʺ
 
 theminiaturehorse.com, 2011 

Pagina: 545Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0071-a-13-2-o 15 / 19 lees verder ►►►

1p 29 What becomes clear about Dan in paragraph 1? 
When he was in his teens, he  
A had to transfer to a special school. 
B lost his eyesight completely. 
C was told he had a serious illness. 
D worked with handicapped people. 
 

1p 30 “That really scared me.” (paragraph 2) 
What really scared Dan? 
A going outdoors without any help 
B having to learn how to use a cane 
C knowing he would have to choose a dog 
D seeing that others were afraid to go out 
 

1p 31 Wat maakt een miniatuurpaard een geschikter hulpdier dan een hond voor 
Dan? (alinea’s 2 en 3) 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 32 Kies bij    32    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A believed in  
B copied 
C laughed at 
D liked 
 

1p 33 Which word describes the most important thing Cuddles gives Dan, 
according to paragraph 5? 
A exercise 
B hope 
C independence 
D love 
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Tekst 10 

 
1p 34 Hieronder staat de uitslag van een parfumtest van het tijdschrift Spring. 

Welk parfum komt als beste uit de test? 
A Stunning van Katie Price 
B Unconditional Pour Femme van Peter Andre 
C Signature van Beckham 
D Wild Meadow van Kate Moss 
E Sexy Darling van Kylie Minogue 
F Miss You Nights van Cliff Richard 
 

tried & tested 
Celebs, they’re all at it…. Promoting perfumes, that is. So who smells 
sweetest – cute Kylie, Posh Spice or even good old Cliff? We took a deep 
breath… 

Starry, starry scents… 
 

KATIE PRICE  
Stunning  
30 ml, £ 26 
Katie says: “One spray and 
you’re stunning.” 
Unfortunately, our testers 
didn’t agree and were less than 
impressed with Price’s fragrance. 
Despite the bold pink packaging, our 
testers likened this perfume to old 
potpourri. 
Verdict: The price…. is wrong. 
 

BECKHAM  
Signature (Women)  
50 ml, £ 29 
Marzipan, gobstoppers, wine 
gums? This very sweet 
perfume bordered on the 
sickly, which didn’t quite go with its 
simple and classic packaging.  
Verdict: Style over substance 
 
 

PETER ANDRE  
Unconditional Pour 
Femme  
30 ml, £ 20 
Team Andre must be mad 
if they were hoping for a 
knockout hit with this. Our testers found 
the pungent musk oil quality of Pete’s 
perfume overpowering, with some 
mistaking it for aftershave.  
Verdict: More macho than feminine 
 

KATE MOSS  
Wild Meadow  
30 ml, £14,95 
When it comes to style, Kate 
always comes up smelling of 
roses and Wild Meadow was 
a hit with our testers, who loved its fresh 
and light floral bouquet. Presented in 
pretty, understated packaging, it’s the 
perfect springtime spray. It’s stylish and 
simple, with a price tag that won’t break 
the bank. 
Verdict: Spray it with flowers. 
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KYLIE MINOGUE  
Sexy Darling  
50 ml, £ 26 
Miss Minogue’s creation 
had our testers divided. 
Its understated, slightly  
old-fashioned aroma appealed to 
some, while others thought it 
smelled more like soap. The deep 
crimson bottle is very cheeky – just 
like Kylie – but the fragrance 
disappointed and fell short of sexy. 
Verdict: Lacking in sex appeal 
 

CLIFF RICHARD 
Miss You Nights  
50 ml, £ 25 (only 
available online at The 
Perfume Shop) 
Oh dear. Cliff may have 
had a hit with the record, but Miss 
You Nights is a stinker of a perfume. 
The ylang-ylang rose lost out to a 
stronger sandalwood soapy pong, 
which left heads reeling. Die-hard 
Cliff fans may buy it anyway, but our 
testers are happy to give this 
perfume a miss. 
Verdict: Miss you not 
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Tekst 11 

 
1p 35 Waar wordt een aantal Pakistaanse cricketspelers van verdacht? 

Ze worden verdacht van 
A het beïnvloeden van de einduitslag van een cricketwedstrijd. 
B het beledigen van de scheidsrechter tijdens het spel. 
C het indienen van een valse aanklacht bij de ICC (International Cricket 

Council). 
 
 

Don’t Call the Cricketer 
 
A Pakistan cricketer is under investigation 
for allegedly hiding a mobile phone inside 
his helmet before going out to bat. The 
incident is said to have taken place during 
a recent international match. The 
International Cricket Council’s (ICC) anti-
corruption hotline got a tip-off about the 
player who was said to have concealed the mobile inside his helmet. 
Under cricket’s anti-corruption laws, players are banned from using 
phones anywhere around a cricket ground during a game to prevent them 
from talking to people who want to fix the match. Three Pakistan 
cricketers are currently suspended by the ICC after claims that they 
deliberately missed balls as part of a betting scam. 
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Tekst 12 

 
1p 36 Hoe kwam het dat Christina moest overgeven aan het eind van haar 

optreden? 
A Ze had een buikgriepje opgelopen. 
B Ze had te veel gedronken. 
C Ze was heel erg zenuwachtig. 
D Ze was ziek geworden van het eten. 
 
 

I Puked On Stage! 
 
For my friend’s 16th birthday, she wanted to have a party that would rival 
everyone else’s by having the best music, 
most amazing foods and coolest 
giveaways, but her parents didn’t have the 
cash to pay for all these luxuries. So bye-
bye went the cool giveaways and the hot 
band. She then decided to have her party 
at the most elegant fish restaurant in town, 
which happened to be a Japanese sushi 
place. I love my friend, but just the thought 
of eating raw fish makes me sick. I politely 
ate a few bites, disguising the taste and 
texture with chunks of spicy wasabi. When 
my stomach couldn’t take anymore,  
I decided to get the party started by being 
the first karaoke performer of the night.  
I sort of sang Justin Timberlake’s My Love, 
but midway through the song, the sushi 
came back to haunt me. I had the sweats 
and felt really dizzy. I decided I’d better cut 
the song short without making it obvious. 
But despite my hopes to slip away 
sneakily, I actually had a big finish! As  
I squeaked out my last high note, I also let out a choppy green blob of 
fishy vomit! Needless to say, my act stole the show!  
 
Christina 
 
 
 

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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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 3 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist  onjuist 

2 juist  onjuist 

3 juist  onjuist 

4 juist  onjuist 

 
 

Tekst 3 

 
 4  ..................................................................................................................  

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C  

 
 8 A B C  

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C D 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4 

 
 11 A B C D 

 
 12 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist  onjuist 

2 juist  onjuist 

3 juist  onjuist 

4 juist  onjuist 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 
 

Tekst 5 

 
 16 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 17 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 18 A B C D 

 
 19 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
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 22  ..................................................................................................................  
 

 23 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist  onjuist 

2 juist  onjuist 

3 juist  onjuist 

4 juist  onjuist 

 
 24 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist  onjuist 

2 juist  onjuist 

3 juist  onjuist 

4 juist  onjuist 

5  juist  onjuist 

6 juist  onjuist 

 28 A B C D 
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Tekst 9 

 
 29 A B C D 

 
 30 A B C D 

 
 31  ..................................................................................................................  

 
 32 A B C D 

 
 33 A B C D 

 
 

Tekst 10 

 
 34 A B C D E F 

 
 

Tekst 11 

 
 35 A B C  

 
 

Tekst 12 

 
 36 A B C D 

 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 42 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A 
 

 3 maximumscore 2 
1  onjuist 
2  juist 
3  onjuist 
4  onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 3 
 

 4 maximumscore 1 
antwoord met de volgende strekking: 
Ze zijn niet verhuisd/wonen (nog steeds) in hun oude (huur)huis. 
 
Opmerking 
Voor een antwoord als ‘Ze zijn gewoon gebleven/niet veranderd’ geen 
scorepunt toekennen. 
 

 5 B 
 

 6 B 
 

 7 A 
 

 8 C 
 

 9 D 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 10 D 
 
 

Tekst 4 
 

 11 A 
 

 12 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 

 13 C 
 

 14 A 
 

 15 D 
 
 

Tekst 5 
 

 16 C 
 
 

Tekst 6 
 

 17 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 7 
 

 18 A 
 

 19 maximumscore 2 
tiny 
flea-sized 
itty-bitty 
 
indien drie goed  2 
indien twee goed  1 
indien één of geen goed 0 
 
Opmerking 
De antwoorden mogen in iedere volgorde gegeven worden. 
 

 20 A 
 

 21 C 
  

 22 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Ze eten ‘vuurmieren’/een andere miersoort (waar de mens last van 
heeft/die mensen bijten) op. 
 
Opmerking  
Wanneer ‘fire ants’ in een verder correct antwoord voorkomt, dan toch 
scorepunt toekennen. 
 

 23 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 

 
indien vier goed 2 
indien drie goed 1 
indien twee of minder goed 0 
 

 24 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 8 
 

 25 C 
 

 26 B 
 
 

 27 maximumscore 3 
1 juist 
2 juist 
3 onjuist 
4 juist 
5 juist 
6 onjuist 
 
indien zes goed 3 
indien vijf goed 2 
indien vier goed 1 
indien drie of minder goed 0 
 

 28 A 
 
 

Tekst 9 
 

 29 C 
 

 30 D 
 

 31 maximumscore 1 
antwoord met de volgende strekking: 
(Een paard) leeft 30 tot 40 jaar/langer (dan een hond)/wordt oud(er dan 
een hond) 
 

 32 C 
 

 33 C 
 
 

Tekst 10 
 

 34 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 11 
 

 35 A 
 
 

Tekst 12 
 

 36 D 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 21 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3 Daily Mail, 2009 
tekst 4 Tweentribune.com, 2011 
tekst 7 The Times, 2008 
tekst 8 The Guardian, 2007 
tekst 9 theminiaturehorse.com, 2011 
 

einde  
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Examen VMBO-KB 

2012 
tijdvak 1

dinsdag 22 mei
13.30 - 15.30 uur

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

  Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 

Dit examen bestaat uit 39 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 Je kijkt graag naar griezelige films. Bekijk de Film Guide.  

Schrijf de naam van de griezelige film waar je deze week naar gaat kijken in de 
uitwerkbijlage. 

film guide 
Our pick of the week’s best movies 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Monday 
The Good Die Young (Channel 4, 1.40pm) 

Laurence Harvey, Richard Basehart and Joan 

Collins star in this crime drama, which follows a 

group of edgy crooks as they attempt a 

robbery.  
 

Tuesday 
The Drowning Pool (TCM, 9pm) 

Paul Newman’s blue eyes twinkle just enough 

to give this crime drama some charm. His wife 

Joanne Woodward also stars.  
 

Wednesday 
Here on Earth (five, 3.25pm) 

Josh Hartnett and Chris Klein compete for the 

attentions of LeeLee Sobieski in this cute 

romantic drama.  
 

Thursday 
Fade to Black (Sky Movies 2, 10.05pm) 

PREMIERE Rap fans will not want to miss 

this fascinating insight into the world of hip-hop 

as Jay-Z lets a documentary team capture his 

preparations for a highprofile concert.  

 

 
Friday 
Saving Grace (Sky Movies 1, 8pm) 

When widow Brenda Blethyn realises she’s 

been left with mounting debts she takes the 

not-so-obvious decision to start a marijuana 

farm. But thanks to the wacky locals her 

dreams of wealth soon go up in smoke.  
 

Saturday 
Wrong Turn (Channel 4, 10pm) 

PREMIERE Eliza Dushku is one of six 

travellers who go off the map and into the menu 

in this jumpy horror. If only they’d had satellite 

navigation they wouldn’t have had to worry 

about the cannibalistic locals on their tail.  
 

Sunday 
Rob Roy (BBC 1, 10.35pm) 

Liam Neeson stars in this swashbuckling tale 

as the strong but silent Scottish hero, who 

stands up to the sinister Tim Roth. Unfairly 

overshadowed by Braveheart, which was 

released in the same year, this adventure is 

just as captivating.  
 

Saving Private Ryan 
Monday, five, 9pm 

Remembered for the opening sequence, which 

sees US troops face death as they land on a 

Normandy beach, this wartime tale is Steven 

Spielberg at his best. Tom Hanks heads up the 

unit, while Matt Damon is the younger soldier 

they’re looking for. Edward Burns co-stars.  
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Tekst 2 

 

St Trinian’s - school can be a riot! 

 

 
MIKE JACKSON RECALLS DAYS - AND 

NIGHTS - WHEN HE HIMSELF WAS IN 

CHARGE OF A BOARDING HOUSE1) OF 

YOUNG SHE-DEVILS. 
 

1 The new St Trinian’s movie brings 
back memories of two traumatic years 
when I was in charge of a boarding 
house of 30 teenage girls. They 
tormented me with constant rows, 
escape attempts, smoking in the 
lavatories, alcoholic dazes, flooded 
bathrooms and out-all-hours 
excursions. 

2  When I took the job in 1965, it 
looked like a piece of cake. I had run a 
boys’ boarding house before and girls 
were supposed to be sweet, charming 
and much more persuadable. My wife 
looked at me knowingly: “Just you wait 
and see.” And I swiftly discovered that 
real teenage girls were even more 
alarming than the girls in the movie 
St Trinian’s. The first hurdle I faced 
was trying to get them in at 10pm. It 

seemed a simple instruction but each 
night there would be a row. “It’s only 
two minutes past. Your watch must be 
fast, sir.” These rows were all the more 
embarrassing because they usually 
took place in front of their boyfriends 
who, having walked them home, would 
be listening to every word with 
amusement. As if that wasn’t bad 
enough, I often needed the skill of a 
diplomat, coughing tactfully to catch 
the attention of latecomers still 
engrossed in each other on the 
doorstep. 

3  There was also the issue of trying 
to control the way they    4   , so that 
they looked smart for school. There 
was no set uniform, but they were 
supposed to wear ‘sensible’ clothes, 
with skirts that were not too short. 
Naturally they wanted to bend the rules 
as much as possible. Sadly for my 
peace of mind, my time running the 
boarding house coincided with the 
craze for slit skirts, which looked a 
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normal length but were open up on one 
side. A girl could seem perfectly neat 
but, once out of sight of authority, with 
one quick hitch she would suddenly 
transform herself into a Britney Spears 
look-alike. 

4  The next task was to stop them 
smoking in the lavatories and showers. 
This sounds easy enough, but trying to 
catch them in the act meant hiding 
outside the lavatories, which was 
highly embarrassing. I was surprised 
how shamelessly they would lie to me 
too. Teenage boys, caught smoking, 
will come clean. Teenage girls, even 
while stinking of cigarette smoke, tend 
to bat their eyelids and deny 
everything. 

5  Security was my top priority. The 
windows would only open a mere three 
inches to stop anyone getting out (or 
in) and the doors were set with alarms 
overnight. From time to time I got up to 
check that all was well. One night, 

I spotted a girl dangling dangerously 
from an upstairs window, about to drop 
down 15 feet and drive off with her 
waiting boyfriend. I was horrified. From 
then on, my vague suspicions turned 
into full-blown nightmares about 
alarms going off and girls escaping.  

6  The more rebellious teenage girls 
enjoyed giving any male the run-
around. Pretty soon, I began to feel 
like poor old Alastair Sim in his role as 
the original St Trinian’s headmistress. 
Sniggers and knowing looks would 
follow me wherever I went. Once I was 
embarrassed to overhear one girl 
telling another it was ‘such fun’ giving 
me a ‘tough time’. No wonder this new 
film has brought me out in a cold 
sweat. It reminds me of my stormy 
times at a true-life St Trinian’s. 
 
 
 
 

 
 

 

 

noot 1 boarding house = kostschool / een huis, waar jongens of meisjes onder toezicht wonen 
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1p 2 Why does Mike Jackson write about the movie St Trinian’s? (paragraph 1) 

A He plays a leading role in the film. 
B The film is based on his life. 
C The film reminds him of the work he used to do. 
 

1p 3 “it looked like a piece of cake.” (alinea 2)  
 Waarom dacht Mike dat zijn baan heel gemakkelijk zou zijn? 
 

1p 4 Kies bij    4    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A behaved 
B dressed 
C studied 
 

1p 5 Wat is volgens Mike het verschil tussen jongens en meisjes als ze ergens op 
betrapt worden? (alinea 4) 
Maak de zin af in je uitwerkbijlage: Jongens … en meisjes … 
 

1p 6 What does Mike want to make clear in paragraph 5? 
A He had no idea that the girls were up at night. 
B The girls kept on setting off the alarms deliberately. 
C The safety measures at the boarding house were insufficient. 
 

1p 7 ‘enjoyed giving any male the run-around.’ (alinea 6) 
 Hoe wordt dit op een andere manier beschreven in alinea 6? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) een deel van een zin uit alinea 6 waarin die 
andere manier gebruikt wordt. 
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Tekst 3 

 

Keeping up with the Family 
 
     

 
 

1 A care home is giving its elderly 
residents the chance to see and 
hear relatives thousands of miles 
away using the Internet. Staff at 
The Elms in Lowgate, Sutton, UK, 
will encourage the residents to use 
the webcam facility two or three 
times a week. The residents can 
now easily stay in contact with 
close family members as far afield 
as North America and Saudi Arabia 
using what is a pioneering project 
in the region. 

2  Its aim is to improve the quality 
of life for the elderly in care homes, 
which has certainly been the case 
for Betty Carlton. The 83-year-old 
uses the facility to speak to her 
son in Market Harborough, 
Leicestershire, and also when he is 
away on business in Canada. Betty 
said: “It is definitely a better way of 

speaking to my son and daughter-
in-law than using the phone. It’s 
lovely to see them on screen as 
well as being able to hear them.” 

3  Son Ian Carlton was also 
enthusiastic about the project. He 
was able to give his mother a 
virtual tour of his Canadian home, 
complete with black bears playing 
in the garden. He said: “Whether 
we are in the UK or abroad, the 
ability to see mum – and for her to 
see us – while talking on the phone 
is really nice and I know my mum 
likes doing this more than making 
a ‘normal’ phone call. It makes 
communication and conversation 
so much more    10    . We feel 
mum could be in the next room.”  

4  Susan Rollinson, manager at 
The Elms, believes it is the only 
home in the region to offer 
residents the facility. She said: 
“Like Betty, most of the residents 
wouldn’t have made use of a 
computer before, but she enjoys 
using it. We hope all our guests 
will book time-slots and it can be 
something they will look forward 
to.” 
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1p 8 What special facility does The Elms offer its residents, according to  
paragraph 1?  
A computer courses 
B laptops for personal use 
C modern means of communication 
 

1p 9 What can be concluded from paragraph 2? 
A Teaching the elderly computer skills is easier than many people think. 
B The elderly can enjoy life more when they are able to see relatives far away. 
C The elderly dislike spending money on long-distance phone calls. 
 

1p 10 Kies bij    10    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A difficult 
B expensive 
C official 
D personal 
 

1p 11 What becomes clear from paragraph 4? 
Susan Rollinson would like 
A all care homes in the UK to offer internet to the elderly. 
B more people in her home to use the webcam system. 
C to work together with other homes to improve the system. 
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Tekst 4 

 

Can she fix it? 
 
Yes she can! As Julie Bindel 
discovers, female builders are in 
huge demand – but can they ever 
compete with the tea-slurping boys?

 
1 Of all the construction workers 

employed at London’s Wembley 
Stadium, what percentage would 
you guess are women? Five? Ten? 
Twenty at a push? How about 
0.05%? “Out of 10,000,” notes Karen 
Procter, director of the national 
organisation, Women and Manual 
Trades (WAMT), “between three and 
five are women.” 

2  It’s a statistic that seems even more shocking when you consider that, in the 
run-up to the 2012 Olympics in London, Britain is short of 350,000 builders. 
Across the building trade, women account for fewer than 1% of workers, making 
the building site still very much a man’s domain – what Procter describes as ‘the 
last bastion of sexist discrimination in the workplace’.  

3  The government belatedly seems to have taken notice. Education Secretary 
Alan Johnson recently reserved £20m for training women in construction. 
Whether this will be enough remains to be seen. 

4  Amid all this bad news, though, there are a few success stories. Plasterer 
Janet Shelley says that she has always wanted to “do things that people think 
are impossible”, and so set up Women Builders, a company that now employs 
the UK’s largest female construction workforce – 14 full-time builders. “We have 
no problems filling vacancies,” says Shelley. “There are lots more women 
wanting to work in the trade than there are jobs.” 

5  So I set off for Milton Keynes, where Women Builders set up three years 
ago. Women Builders are renovating a local village school, ripping out kitchens 
and rebuilding walls. I meet Louise Horwood, a 20-year-old carpenter. “I always 
wanted to be a builder,” she tells me, “but my dad, who is in the trade, was dead 
against it.” After leaving school, Horwood briefly tried hairdressing college, but 
hated it. “I had never been so bored in all my life,” she says, “and my dad’s 
pressure on me only made me more determined.” She entered the world of 
construction aged just 16 and at first struggled to cope. “Men would harassingly 
say, ‘Don’t break your nails on that, love, it’s too heavy.’ But I kept going and 
now I’m one of them.” 

6  Janet Shelley works closely with WAMT – which represents and supports 
women working and training in skilled manual and craft occupations – to try to 
establish better working practices and reduce discrimination. When WAMT 

‘We get a lot of respect’ … builders 
Louise Horwood and colleague at work 
in Milton Keynes 
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began in 1975, small numbers of middle-class, white, educated women entered 
the trade partly to protest at women’s exclusion. Today, however, 60% of 
members are black, and have similar class backgrounds to their male 
counterparts. “Most of these women are moving out of manual jobs like cleaning 
and catering into trades where they can earn four times as much,” says Procter. 

7  Women Builders is never short of work, but there is still the occasional 
customer who does not understand the kind of firm they are. “Sometimes you 
turn up for a job at someone’s house, or business, and the highly surprised 
client will say to us, ‘Oh, you really are women!’” 

8  Shelley and Horwood say that when they are on a building site, people will 
stop and openly stare at them. Some will shout and ask what they are doing. 
“We are at the stage with women construction workers today that we were 25 
years ago with male nurses,” Procter believes. “In a few years, it will be far more 
common to see women in hard hats up on scaffolding.” 

9  If women in building are to really flourish, organisations such as WAMT say, 
it is crucial that the opportunity offered by the 2012 Olympics isn’t wasted. “We 
will see how keen the government is to end the extreme levels of sexism and 
discrimination in the building trade,” says Procter, “and we expect to see many 
more women encouraged and trained to work on building sites, alongside men 
who treat them as equals.” A tall order, maybe, but these women certainly know 
how to stand up to the big boys. 
 
 

1p 12 According to paragraphs 1 and 2, what is meant by “‘the last bastion of sexist 
discrimination’”? (end paragraph 2) 
A London’s Wembley Stadium 
B the building site 
C the Olympics 
D the WAMT 
 

1p 13 Which of the following is true for Janet Shelley according to paragraph 4? 
A She has to put great effort into finding suitable workers.  
B She herself also works in the building trade.  
C She is not a very enterprising person. 
D She is struggling to make her company profitable. 
 

1p 14 What becomes clear about Louise Horwood from paragraph 5? 
A She had to work very hard to be seen as equal by her male colleagues. 
B She had worked as a hairdresser for years before she took up building. 
C She only started on a building course after the death of her father. 
D She still has a problem with some of the remarks made at work. 
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2p 15 Geef van elk van de volgende beweringen over de organisatie WAMT aan of 
deze juist of onjuist is op grond van alinea 6. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage.  
De organisatie 
1 zet zich ook in tegen discriminatie van vrouwen in de bouw.  
2 ondersteunde helemaal in het begin alleen laagopgeleide vrouwen. 
3 vertegenwoordigt op dit moment voor het grootste deel zwarte vrouwen. 
4 helpt vrouwen meer te verdienen dan ze in de schoonmaak of horeca doen. 
 

1p 16 “‘Oh, you really are women!’” (end of paragraph 7) 
What does this reaction point out about the customers of ‘Women Builders’? 
A Not all of them realise that ‘Women Builders’ employs only women. 
B Some of them refuse to believe that women can build houses. 
C They have made clear they strongly prefer men to do the job. 
D They think the female builders employed by ‘Women Builders’ look a lot like 

men. 
 

1p 17 ‘…can they ever compete with the tea-slurping boys?’ (introduction) 
Karen Procter answers this question in paragraph 9. 
What does her answer come down to? 
A In future men and women will definitely work together as equals on building 

sites. 
B The 2012 Olympics will hopefully function as a positive turning point. 
C The government is unwilling to change its policy to achieve this equality. 
D Women will always be discriminated against in construction work. 
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Tekst 5 

 
1p 18 Wat vindt Katie het engst aan de gebeurtenis die hieronder beschreven wordt? 

A dat er mensen zijn die haar bang willen maken 
B dat het horloge na een jaar opeens weer opduikt 
C dat het kennelijk echt spookt in hun huis 
D dat hun huis inbraakgevoelig blijkt te zijn 
 

You share your chilling - and true! - stories 
Be afraid - be very afraid! 

 

 
 

“A ghost stole my mom’s watch!”  

 
 

“My family had just moved into a new house, and  
I had heard all these creepy stories about it. 
Supposedly a 12-year-old boy named Fred had 
died there years ago, and he still haunts the house. 
But why would I believe those stories? I convinced 
myself that people were just trying to freak me out. 
 Then, one day, my mom went out for a few 
hours and left me home alone. When she got back, 
she came into my room and asked, “Katie, did you 
borrow my watch?” “No,” I said. She looked 
confused. “I left it on my bureau, and it’s gone,” she 
said. We searched everywhere, but the watch 
was nowhere to be found. But I knew no one had 
been in the house but me - so where did it go? 
 Exactly a year later, Mom walked into her 
bedroom - and the watch was sitting on her bureau! 
There was a note beside it that said, “Sorry about 
your watch. I never learned to tell time.” Here’s the 
scariest part: it was signed, “Fred.” Now I know all 

those scary stories about my house are true!” 
       Katie, 17, Ontario 
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Tekst 6 

 

Big Kids on the Block 
 

Johnny Dee 
 

1 Last Saturday, an account manager 
from south-east London spent 
seven hours sitting in her Vauxhall 
Zafira parked outside the house of 
a stranger she knew only as the 
Giraffe. “It was,” she says, “one of 
the most exciting things I've ever 
done.” The woman, who would like 
to be known as Agent Squirtel, in 
order to protect her identity from 
rogue commandos, was taking part 
in StreetWars Killer, a water-pistol 
assassin game that has turned 150 
Londoners into paranoid snipers 
with super-soakers. At about 8am 
her target emerged from his house 
and she gave chase down the 
street, successfully aiming her gun 
at his upper torso. It was only then 
that she realised she had squirted 
the wrong man: it was the Giraffe's 
flatmate, Dave. “He was OK about 
it,” she says. “It was a hot day, he 
said he would dry out.”  

2  StreetWars is just one of many 
large-scale urban games being 
played in cities all across the 
world. All of them are similar in that 
information spreads via the 
internet. To anyone who chances 
upon them on the street, they 
seem like surreal, random events. 
All of them also utilise wireless 
technology such as GPRS1), use 
real streets rather than boards or 
computer screens as their game's 
grid, and all resemble childhood 
games in their simplicity.  

3  “They definitely appeal to people 
with a Peter Pan complex2),” says 
Yutai Liao, a San Francisco 
graphics designer whose alter ego, 
the Mustache Commander, is 
behind the StreetWars craze. 
“Where's the law that states that 
once you get to a set age you can 
only have fun by going to dinner 
parties with other adult friends?” 
The average age of competitors, 
says Liao, is 25. 

4  Frank Lantz, a US college 
lecturer who encouraged his 
students to play a human game of 
Pac-Man, believes the social 
aspect is the main reason why 
urban games are becoming a 
trend. “A lot of these games use 
new technology but they're also 
about a return to the classic values 
of pre-computer gaming: face-to-
face social interaction,” he says. 

noot 1 GPRS: General Packet Radio Service, used by GSM mobile phones 

noot 2 Peter Pan complex: when you suffer from this, you don’t want to grow up 
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“I also think there's something 
appealing about    23    to run 
around public space creating a 
spectacle.” 

5  Indeed, not everyone can be 
good at football or kung fu,    24    
we're all pretty good at hide and 
seek.  
 
 
 
 

Games: 

Pac-
Manhattan 
Human-
sized Pac-
Man game 
 
Players:10 
 

StreetWars 
Killer 
Water-pistol 
assassina-
tion 
 
Players: 150 

Botfighters
Robots in 
disguise 
 
 
 
Players: 
40.000+ 

 

 
1p 19 Which of the following is true of paragraph 1? 

It describes 
A a day out for office workers. 
B Agent Squirtel’s job. 
C an appointment with Dave. 
D a police squad’s exercise. 
E a specific part of a reality game. 
 

1p 20 Which of the following is not true about StreetWars according to paragraph 2? 
A It is a city outdoor event. 
B It is played worldwide. 
C It started out as a children’s game. 
D You need the internet to take part in it. 
E You play it with the help of technical appliances. 
 

1p 21 What is true about Yutai Liao according to paragraph 3? 
A He dislikes dinner parties for grown-ups. 
B He is the initiator of the StreetWars games. 
C He says that people under 25 do not like playing this game. 
D He would like to be known as Peter Pan. 
 

1p 22 ‘urban games are becoming a trend’ (alinea 4) 
 Wat is hier volgens Frank Lantz de belangrijkste reden voor? 
 

1p 23 Kies bij    23    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A being forced 
B having an excuse 
C pretending 
D refusing 
 

1p 24 Kies bij    24    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A because  
B but 
C therefore 
D unless 
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Tekst 7 

 

Stern Words 
 
 

1 It’s Sunday lunchtime and Sam 
Stern is doing something with a 
Dover sole1). “Cooking is fun,” 
he says. “I use my intuition and 
see where the ingredients take 
me.” Sam is a ‘chuck it all in 
and see what happens’ kind of 
cook like Jamie Oliver. At just 17 
and still at school in his home town 
of York, his work rate puts his 
older rivals to shame. He published 
his first book, Cooking Up A Storm, 
when he was just 14, closely 
followed by Real Food, Real Fast. 
Both shot off the shelves and were 
translated into 14 languages to 
keep up with the worldwide 
demand. His third book, Get 
Cooking, has just been published 
and he is already well on with the 
fourth. And, unlike Jamie, Sam still 
has to do his homework too. 

2  He started cooking with his 
mum, Susan, when he was just 
four years old. She was, and still 
is, his inspiration. “We started off 
doing the usual simple little buns,” 
says Sam, “but then I moved on to 
more challenging aspects of 
cooking, like baking my own bread. 
I was learning all the time. 
Learning what ingredients worked 
together and learning to trust my 
own instincts.” 

3  Sam first started putting his 
recipe ideas down on paper for his 
elder brother who went to 
university. He also noticed that a 
lot of his own friends were not 
eating well and wondered whether 
he could do something about it.  

 
“My approach is that if you 
can get kids into the kitchen, 
get them involved in preparing 
food, they’ll become more 
interested and actually start 
eating better,” he explains. 
“It’s not about preaching, it’s 

about providing good food and 
letting them make their own minds 
up about what they want to eat.” 

4  His latest book was actually 
inspired by his friends. They 
challenged him to come up with 
tasty, healthy recipes based on 
their own favourite foods: 
tomatoes, cheese, pasta, 
vegetables, potatoes, meat, 
chocolate and other sweet stuff. 
Once again, he delivered in fine 
style, producing a glossy, easy-to-
follow recipe book packed with 
interesting new ideas and 
photographs of him and his mates. 
His methods have certainly worked 
on his friends. They were all 
dedicated fast food fans until he 
showed them how much tastier – 
and healthier – homemade burgers 
and chicken could be. Now when 
they’re all out and about in town, 
it’s not a Mac-meal they choose, 
it’s a good curry or a Chinese. 

5  Sam, who writes a weekly 
column in the children’s 
newspaper, First News, is at the 
forefront of a whole new 
generation of cooks. But who does 
he rate from the old guard? “If  
I cook like anyone, it’s Jamie,” he 
says. “I admire Jamie Oliver 
because he made it cool for boys 
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to love cooking and for his passion 
for food. I want my food to be 
accessible. If you haven’t got 
exactly the right ingredients, chuck 
in whatever you have got. 
Experiment, innovate and enjoy 
what you eat.” 

6  Sam’s books have proved 
massively successful – his fourth, 
he reveals, will concentrate on 
leaving home and the culinary 
challenges that can pose – and a  

 TV career now lies ahead. It will 
not be a kitchen-based programme 
but more of a culinary travelogue 
with Sam, his friends and a camera 
crew roaming the world in search 
of new food sensations. In the 
meantime, however, there are A-
levels to be done and new recipes 
to be developed for next year’s 
book. 

 
 

 

noot 1  sole = a kind of sea fish 

 

1p 25 How is Sam Stern’s cooking described in paragraph 1? 
A Sam copies recipes from famous television cooks. 
B Sam follows the cooking instructions he learned at school. 
C Sam likes to experiment when he is preparing food. 
 

1p 26 What becomes clear about Sam’s mother in paragraph 2?  
A She is a professional cook. 
B She triggered his interest in cooking. 
C She writes cookery books. 
 

1p 27 What does Sam explain about children and food in paragraph 3? 
A Children have to be warned of the dangers of unhealthy eating habits. 
B Children should be talked into eating healthier food. 
C Children will appreciate healthy food when they can cook it themselves. 
 

1p 28 What did Sam’s latest book bring about according to paragraph 4? 
A It changed his friends’ eating habits. 
B It inspired Sam and his friends to write a book about foreign food. 
C It stimulated his friends to start cooking. 
 

2p 29 Sam bewondert Jamie Oliver.  
 Waardoor komt dat volgens alinea 5? 
Noem twee redenen waardoor dat komt, door de zin in je uitwerkbijlage af te 
maken. 
Sam bewondert Jamie, omdat …. en ook omdat … 
 

1p 30 What will Sam’s fourth book be about according to paragraph 6? 
A eating habits from different countries around the world 
B meals for young people living on their own 
C new ideas for healthy school dinners 
D recipes suitable for TV cookery programmes 
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Tekst 8 

 
 
 

Laptop lessons 
 
 
 
 

1 The days of the pen and paper are 
numbered. Pupils in the second year at 
Queenswood School in Hertfordshire 
are to abandon their copybooks in 
favour of portable computers, carrying 
them to classes like satchels. They will 
compose their English essays, do their 
geography projects and work out 
mathematical problems with the aid of 
their laptops. The work will then be 
presented in printed-out form, or 
emailed to their teachers to mark. 

2  The machines cost between 500 
and 800 pounds each but the school 
has arranged with a local company for 
the pupils to hire the laptops for 50 
pounds a term. Queenswood may be 
innovative, but others are not far 
behind. Two other independent 
schools are making use of laptops and 
a growing number of state schools are 
undertaking pilot schemes.  

3  Clarissa Farr, principal of 
Queenswood said: “I don’t believe that 
handwriting will completely disappear, 
but it could become as unusual as 
illuminated script from the Middle 
Ages. We could end up teaching it as a 
special subject.” If the experiment 
among the second-year students is 
successful, it will be extended to the 
whole school. 

 

4  The school’s newly appointed 
Director of Learning Systems, 
Jonathan Renaudon-Smith, said: “Our 
hope is that the laptop will become as 
natural as the pencil case. Once 
children will become familiar with 
them, we will see things evolving 
quickly. Access to information is going 
to open up dramatically. Typing notes 
on your laptop during classes is 
infinitely better than trying to read your 
illegible scribble.” 

5  Heads are hoping that pupils will 
be allowed to take their laptops into 
examination halls. Ms Farr said one 
way to counter cheating would be to 
change the nature of exams, removing 
the need for pupils to memorise 
information. But George Turnball, a 
spokesman for the exam boards, has 
his doubts. He said: “You can’t 
examine spelling if you have a spell 
check. I can’t see laptops being 
allowed into exams in the short term 
because employers will complain that 
young people can’t spell and their 
handwriting is illegible.”  

6  Sir Rhodes Boyson, the former 
education minister, is even more 
    36    . “If people expect everything 
to be done by computer, their brains 
will wither away.” 
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1p 31 Met welke grote verandering zullen de tweedeklassers op Queenswood School 
te maken krijgen volgens alinea 1? 
 

1p 32 How has Queenswood seen to it that every pupil has his/her own computer 
according to paragraph 2? 
A Parents receive a tax reduction if they buy one for their kids. 
B Pupils can lease one for a reasonable amount of money. 
C The school has been able to buy a large number for a low price. 
 

1p 33 What does Ms Farr say about handwriting in paragraph 3? 
A In the long run it will no longer be used at schools. 
B It might become a rather rare skill.  
C It should always remain an important part of school education. 
 

2p 34 Welke twee voordelen van het gebruik van laptops noemt Jonathan Renaudon-
Smith in alinea 4? 
 

1p 35 What is George Turnball’s main objection to the use of laptops in examinations 
according to paragraph 5? 
Using laptops in examinations would make it 
A harder for students to find a good job. 
B impossible to test one of the important skills.  
C more time-consuming to organise the exams. 
D very difficult to prevent cheating among students. 
 

1p 36 Kies bij    36    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.  
A critical 
B enthusiastic 
C positive 
D supportive  
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Tekst 9 

 
2p 37 Je leest in een krant een test van allerlei babyartikelen. 

 Geef bij elk artikel aan of de schrijver positief of negatief is over het artikel. 
Omcirkel ‘positief’ of ‘negatief’ in je uitwerkbijlage. 
 
 
 
 

 
 
 
SWIVEL BATH SEAT 
£11.99 Perfectly Happy People: Great Little Trading Company 
Washing your baby in the bath can be a challenge. If you’ve ever wished you 
had an extra pair of hands at bathtime, the Swivel Bath Seat sounds ideal. 

But the four suction pads to secure it to the bottom of the bath don’t always 
stay put and you can end up chasing baby round the tub. It’s also quite tricky to 
get your child in and out of the seat, especially if the child is struggling. Provided 
they can sit unaided, a cheaper rubber bath mat would be just as good.  
 
 
BABYCOOK STEAMER AND BLENDER 
£55  Blooming Marvellous: JoJo Maman Bebe 
Preparing baby food can be tedious and time-consuming, so anything that 
makes it less of a hassle gets the thumbs up. The Babycook is a blender, 
steamer, defroster and reheater all in one. 

Speaking as someone who thinks knocking together a cheese toastie is 
cooking, it is perfect. The steam function is amazingly fast, retains all the 
vitamins and minerals and reheating frozen food is dead easy. 
It comes with a range of ultra-quick menu planners, according to your child’s 
age. Long after your little one is refusing to eat anything but fish fingers, you’ll 
still be using this to cook up family meals. 
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MUSICAL POTTY 
£24.99 Mini Marvellous 
My toddler is a big fan of potties - sitting on them, while watching a DVD. He 
also loves music. Put the two together and I had high hopes for this gadget. 
Would it finally make him part company with his beloved nappies? 

Once I’d fitted the batteries, I poured a cup of water into the bowl to 
demonstrate the terrific reward he’d get. Silence. Turns out the music only plays 
when you ‘flush’ after. D’oh! 

On the plus side, with the lid down, the potty acts as a step and the soft seat 
can be used as a trainer seat on an adult toilet. But you could buy both of those 
things for a lot less than £25. We’ll stick with our £5 easy-clean white plastic 
number for now. 
 
 

 
 
SHAMPOO GOGGLES 
£4.95 Perfectly Happy People 
Hair-washing in our house involves tears and tantrums of seismic proportions, 
and that’s just me … so shampoo goggles sounded just perfect. Would they turn 
my water-phobic boy into a water babe? Hmmm, in a word no. Worn like 
sunglasses, the thin elastic strap was uncomfortable and made him more 
stressed than ever. It also got in the way when it came to rinsing his hair, 
defeating the whole object. 

While the goggles might come in handy when you’re introducing an older 
child to the shower, we gave up and bought a nice big jug instead.
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Tekst 10 

 
1p 38 Hieronder lees je wat een aantal jongens vindt van het sms’en met meisjes. 

 Welke jongen adviseert een meisje om niet meteen een sms-bericht van een 
jongen te beantwoorden?  

 

Txt 2 flrt 
Follow these guys’ texting dos and don’ts and you’ll have him in the palm of your 
hand (literally)! 
 

 
 
Why I text: “If I text a girl, it means 
I’m kind of into her. If I’m taking the 
time to text her, it’s because I want 
to hang out and get to know her 
better.” 
Text tip: “Let the guy lead it. He 
should be the one to mention 
meeting up later. Also, I’m not a big 
fan of when girls send multiple 
messages in a row. It looks too 
anxious!” 
 Luke, 19, Greenville 
 
 

Why I text: “I usually text 
girls I want to just hook 
up with. It’s not as 
personal as a call, so it’s 
an easier way to 

communicate with a girl I’m not 
really serious about. If I actually 
want her to be my girlfriend, I’ll call 
her - then I’ll only text when I’m in a 
class or a noisy club and can’t call 
her at that moment.” 

Text tip: “The best thing a girl can 
send me is a short message telling 
me what she’s doing. Long 
conversations over text irritate me. 
Just call!” 
 Donavan, 22, Oxford 
 
Why I text: “Sending a girl a text 
shows you care. When you’re sitting 
in class, texting her means you can’t 
wait to talk to her. Plus, if you’re 
usually nervous around girls, telling 
someone she’s beautiful is a little 
easier in a text than in person.” 
Text tip: “It’s good to make a guy 
wait and wonder, so don’t text back 
right away.” 
 Casey, 19, Pendleton 
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Why I text: “If I like a 
girl, I’ll ask what she’s up 
to and stuff to make sure 
there aren’t any other 

guys in the picture before I start 
texting her a lot and look stupid! 
Also, the more I like a girl, the more 
often I’ll text her.” 
Text tip: “Keep it simple. Don’t try to 
be over the top or someone you 
aren’t in person. And start with one-
liners at first - you can move on to 
longer texts if things progress.” 
 Chris, 18, Danbury 
 
 
Why I text: “I send girls jokey texts 
when I’m bored. But if it’s someone  
I like, I’ll send a flirty text - which 
means I want to spend time with 
her.” 
Text tip: “If you have something 
important to say, don’t text me five 
times and make me guess!” 
 Dusty, 19, London 

Why I text: “Unless I like her, if a 
girl texts me I’ll pretend I never got 
it. If she gets an answer, it means  
I like her.” 
Text tip: “If a guy doesn’t respond to 
you, don’t keep texting him!” 
 Matt, 20, Elmwood Park 
 

 

Why I text: “I do a lot of 
text messaging. It’s 
easy to flirt with girls via 
text. You throw in the 
little x’s, the little smiley 

faces … You can be charming 
without coming across as too 
forceful.”  
Text tip: “But if the texts continue 
for more than three or four trades, 
you’ve got to make the phone call.” 
 Chris Evans, actor starring in 
Fantastic Four (2004); Rise of the 
Silver Surfer (2007), The Avengers 
(2012) 
 

 

 

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 11 

 
1p 39 Waarvoor maakt deze advertentie reclame? 

A een abonnement op een sportschool 
B een caloriearm dieet 
C een cursus zelfverdediging 
D een gezondheidsproduct 
 
 

HELP BOOST YOUR BODY’S SELF DEFENCE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NEW BIMUNO. THE NATURAL 
WAY TO ENERGISE YOUR 
IMMUNITY BOOSTING BACTERIA 
 
WWW.BIMUNO.COM 
Available from all leading 
pharmacies 

New Bimuno can help promote 
both gut health and general 
well-being. 
 
There are billions of immunity 
boosting bacteria in your body. 
Bimuno works in a natural way by 
energising these ‘good’ bacteria, 
to help keep your immune system 
in good shape. 
 
Simply add the easy-to-use 
powder to your choice of everyday 
food or drink, without altering the 
taste. 
 
So give your body’s defences a 
natural boost, try Bimuno today. 
 
 

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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 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
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 

 
 1  ............................................................................................................................  

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C  

 
 3  ............................................................................................................................  

 
 ............................................................................................................................  
 

 4 A B C  
 

 5 Jongens ...............................................................................................................  
 
en meisjes ............................................................................................................  
 

 6 A B C  
 

 7  ............................................................................................................................  
 
 

Tekst 3 

 
 8 A B C  

 
 9 A B C  

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C  

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C D 

 
 15 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist  onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 18 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 19 A B C D E 

 
 20 A B C D E 

 
 21 A B C D 

 
 22  ............................................................................................................................  

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 
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Tekst 7 

 
 25 A B C  

 
 26 A B C  

 
 27 A B C   

 
 28 A B C  

 
 29 Sam bewondert Jamie, omdat  .............................................................................  

 
 ............................................................................................................................  
 
en ook omdat  ......................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

 30 A B C D 
 
 

Tekst 8 

 
 31  ............................................................................................................................  

 
 ............................................................................................................................  
 

 32 A B C  
 

 33 A B C  
 

 34 1.  ........................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
2.  ........................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

 35 A B C D 
 

 36 A B C D 
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Tekst 9 

 
 37 Omcirkel ‘positief’ of ‘negatief’. 

1 positief  negatief 

2 positief  negatief 

3 positief  negatief 

4 positief  negatief 

 
 

Tekst 10 

 
 38  ............................................................................................................................  

 
 

Tekst 11 

 
 39 A B C D 

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  KB-0071-a-12-1-u 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 43 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
Wrong Turn 
 
 

Tekst 2 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
− Hij had (al eerder) op een jongenskostschool gewerkt.  
− Hij dacht dat meisjes lief/gemakkelijk/gehoorzaam waren.  
 
Opmerking 
Voor een antwoord: meisjes zijn moeilijk, geen scorepunt toekennen. 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
(Jongens) biechten alles op (en meisjes) ontkennen dat ze iets hebben 
gedaan. / (Jongens) geven fouten toe (en meisjes) blijven liegen. 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 1 
(one girl telling another it was such) fun giving me a tough time.  
 
 

Tekst 3 
 

 8 C 
 

 9 B 
 

 10 D 
 

 11 B 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 
Tekst 4 

 
 12 B 

 
 13 B 

 
 14 A 

 
 15 maximumscore 2 

1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier goed 2 
indien drie goed 1 
indien twee of minder goed 0 
 

 16 A 
 

 17 B 
 
 

Tekst 5 
 

 18 C 
 
 

Tekst 6 
 

 19 E 
 

 20 C 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Het bevordert sociaal/persoonlijk contact / het samen iets doen / het 
ontmoeten van nieuwe mensen/interactie. 
 

 23 B 
 

 24 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 
Tekst 7 

 
 25 C 

 
 26 B 

 
 27 C 

 
 28 A 

 
 29 maximumscore 2 

twee antwoorden met de volgende strekking: 
• (Sam bewondert Jamie, omdat) hij/Jamie koken (ook) stoer/cool voor 

jongens heeft gemaakt 1 
• (en ook omdat) hij/Jamie enthousiasme/passie voor eten heeft 1 
 

 30 B 
 
 

Tekst 8 
 

 31 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Ze zullen hun schoolwerk op de laptop gaan maken (in plaats van in 
schriften/met pen en papier). Ze zullen niet meer met pen en papier / 
schriften werken, maar met laptops. 
 

 32 B 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 2 
twee antwoorden met de volgende strekking: 
• leerlingen krijgen meer/gemakkelijker/sneller toegang tot allerlei 

informatie (bronnen) / meer informatie (bronnen) beschikbaar 1 
• geen onleesbare handschriften/aantekeningen / leerlingen kunnen hun 

eigen aantekeningen beter teruglezen 1 
 

 35 B 
 

 36 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 9 
 

 37 maximumscore 2 
1  swivel bath seat: negatief 
2  babycook steamer and blender: positief 
3  musical potty: negatief 
4  shampoo goggles: negatief 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie antwoorden juist 1 
indien twee of minder antwoorden juist 0 
 
 

Tekst 10 
 

 38 maximumscore 1 
Casey (19, Pendleton) 
 
 

Tekst 11 
 

 39 D 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 29 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 2 Telegraph, 2007 
tekst 3 East Riding Mail, 2007 
tekst 4 The Guardian, 2006 
tekst 6 The Guardian, 2006 
tekst 7 Yorkshire, relish, 2007 
tekst 8 The Sunday Telegraph 
tekst 9 Daily Mirror, 2006 
tekst 10 Cosmogirl, 2007 
 

einde  
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aanvulling op het correctievoorschrift 2012-1 
 

Engels KB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen Engels KB: 
 
Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 15 moet bij de vierde bewering zowel 
het antwoord ‘juist’ als het antwoord ‘onjuist’ goed gerekend worden. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels KB vmbo. 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs H.W. Laan 
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Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen Engels KB: 
 
Op pagina 5 van het correctievoorschrift, bij vraag 15 moet bij de vierde bewering zowel 
het antwoord ‘juist’ als het antwoord ‘onjuist’ goed gerekend worden. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Engels KB vmbo. 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs H.W. Laan 
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 KB-0071-a-12-2-o 

Examen VMBO-KB 

2012 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
maandag 18 juni

13.30 - 15.30 uur 
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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 In de tekst hieronder staan voorbeelden uit een nieuw boek over ongelukkige 

gebeurtenissen. 
 Welk stukje gaat over spaargeld dat per ongeluk is weggegeven? 
Schrijf de titel van het stukje waarin dit te lezen is over in de uitwerkbijlage. 

 

Sod’s Law Explained in a New Book! 
 
 Cheer yourself up with some chuckle-making hard-luck 

stories from a new book called Sod’s Law: Why Life 
Always Lands Butter Side Down. 

 The book by author Sam Leith reveals a string of 
amazing tales that prove there’s truth in the rule that 
states: ‘Anything that can go wrong, will go wrong.’ 

 Here are some of the best bits… just watch what you’re 
doing while you read it! 

 
CHOP STAR: When Mexican pop star 
Richi Abarca, 16, arrived in Guatemala 
City on tour and raised his hand to 
salute his fans, he forgot that he had 
just stepped out of a helicopter. One of 
his fingers is still missing. 
 
CAT-ASTROPHE: Soldiers called out 
during the firefighters’ strike of 1978  
rescued a cat from a tree. But as they 
reversed their fire engine out of the 
drive in south London they ran over it. 
 
GIVE US A SQUID: Thai fish seller 
Kieuthong Attaphard took all her 
money out of the bank because she 
was worried that the Millennium Bug 
would send computers crashing. But 
while the bug failed to strike, her 
house burned down a day later, 
sending her life savings up in smoke. 
 
IN THE SOUP: Texan couple Tom and 
Trixie Commins helped the homeless 
by donating their spare tinned food,  
only to later remember they’d hidden 
their savings in a fake can of soup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAVE MISTAKE: Elizabeth Gumpin 
was trapped for five hours under a 
gravestone which fell on her as she 
paid her respects to her dead sisters. 
Her nephew had been crushed by a 
gravestone two years earlier. 
 
LOST IN TRANSLATION: In 2008 
Swansea Council asked for a sign 
reading “No Entry For Heavy Good 
Vehicles. Residential Site Only” to be 
translated into Welsh. When the reply 
came they duly put up a sign, which 
read in Welsh: “I am not in the office  
at the moment. Send any work to be 
translated.” 
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Tekst 2 

 

Mexico 
 
A man who tried to smuggle 18 monkeys into Mexico by 
hiding them under his jumper has been arrested by border 
police. Roberto Cabrera had stuffed the monkeys into 
socks and hidden them in a girdle strapped around his 
waist because he wanted to sneak them through customs 
at Mexico City International Airport. The monkeys are a 
protected species and a permit is required for their possession. The endangered 
monkeys were discovered after officials spotted the man behaving ‘nervously’ 
and detected a mysterious bulge under his jumper. Two of the animals were 
dead. A spokesman for Mexico’s Public Safety Department said Cabrera 
became ‘markedly nervous’ when questioned about what he was carrying. The 
38-year-old admitted that he had bought the six-inch South American monkeys 
in Peru and carried them in his luggage on a flight home from Lima. He claimed 
to have hidden the creatures in his clothing to shield them from X-rays in 
luggage-scanning equipment. He described the animals as ‘pets’.  
 

1p 2 Why did the customs officials check on Roberto Cabrera? 
A He had tried to smuggle animals before. 
B Someone spotted one of his monkeys. 
C They thought he was acting rather suspiciously. 
 

1p 3 What reason for hiding the monkeys did Roberto Cabrera himself give? 
He wanted to 
A import them into the country. 
B make sure they stayed warm. 
C protect them against radiation. 
D surprise his wife with them. 
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Tekst 3 

 
 
 

Intruders 
 
 
 
 
 
 

1 Police community support officers 
(PCSOs) have startled home owners 
by wandering uninvited into their 
properties during a burglary 
crackdown. If doors were left open, the 
civilian officers were instructed to walk 
straight into their homes. 

2  On occasions, they came face to 
face with residents who were pottering 
around at home. One resident, who 
came face to face with a PCSO in her 
home, said she was totally shocked 
when she met the officer in her 
kitchen. “I was in the kitchen when all 
of a sudden there was an officer in 
front of me. I really didn’t know what to 
make of it and just stared at her for a 
while. She had climbed through my 
living room window and started 
lecturing me about crime prevention.  
I thought it was a bit much really, but it 
did make me think.” 

3  Police insist that officers have an 
obligation to investigate doors which 
have been left open in case an intruder 
is inside. A Sussex police spokesman 
said: “As we have seen an increase in 
burglaries, the PCSOs were briefed to 
look at properties whilst they were on 
patrol as if looking through the eyes of 
a burglar, spotting open doors and 
windows which could provide easy 
access for an opportunistic thief.”  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4  If they came across such 

insecurity, they would first try to find 
the occupant to point out the risks and 
offer crime prevention advice. If the 
occupant was not at home, the PCSOs 
would leave a leaflet stating: If you 
have found this notice you have been 
lucky this time. A representative from 
Sussex Police has noticed your 
property has the following insecurities: 
(followed by tick boxes such as door 
left open, insecure windows, side 
gates etc.) The spokesman added: 
“The suggestion that these officers are 
pretending to be burglars or are 
‘raiding’ homes is wholly inaccurate.” 

5  PCSOs have often been criticised 
as being ineffective. In 2007, figures 
showed that, on average, each officer 
solves one crime every six years. They 
hand out fines for anti-social 
behaviour, public disorder or motoring 
offences at a rate of one every four 
months. 
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1p 4 What becomes clear from paragraphs 1 and 2? 
A PCSOs are assisted by former burglars to check an area. 
B Some PCSOs abuse their position when performing their tasks. 
C The anti-burglary tips handed out by PCSOs prove to be very effective. 
D The methods used by PCSOs to increase safety can frighten people.  
 

1p 5 Wat is de aanleiding om huizen extra te controleren, volgens alinea 3? 
 

1p 6 Why did PCSOs enter a home, according to paragraph 4? 
A to explain they were acting on behalf of the police 
B to get to know the people living in the area better 
C to inform the owners they should close doors and windows 
D to leave behind instructions on how to tackle a burglar 

 
1p 7 What can be concluded from paragraph 5? 

A PCSOs have assisted the police successfully up till now. 
B People are displeased with how PCSOs function. 
C People want the police to hand over more tasks to PCSOs. 
D There is concern about the violence used by PCSOs. 
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Tekst 4 

High-flying Doctor 
 
 
 
 
 
 

1 Two years ago Dr Emma Boulton was 
the lead GP1) in a busy surgery in 
Oxford, covering a population of 5,500 in 
an area six miles square. She took an 
interest in emergency care. However, 
after four years that had become 
predictable and sometimes even boring. 
It just didn’t match up to the challenges 
she dreamed of as a medical student at 
St Bartholomew’s in London.  

2  So Emma applied for a job she had 
long wanted, with the Royal Flying 
Doctor Service in Australia, serving the 
needs of the Outback, which has more 
kangaroos than people. For the past 14 
months she has been based in Broken 
Hill, 1,200 km from Sydney, surrounded 
by a desert of red sand at temperatures 
often hitting 40˚C and higher. She 
provides GP1) and emergency healthcare 
to the same number of people as in 
Oxford, but in an area stretching across 
800 miles.  

3  Within 10 days of starting her new 
job, she was on her first flight, alongside 
the pilot and a team of nurses, mental 
health specialists and dentists, and other 
doctors being flown to remote clinics. 
They visit ‘bush clinics’, where they are 
the only form of health care. The bush 
clinics are typically held in homes, 
shearing sheds and cargo containers, 
and the plane must take all the 
necessary equipment – drugs, 
computers, printers and satellite phone.  

4  Common chronic problems are  
diabetes, heart disease and mental 

health issues, including drink and  
drug abuse and depression. Accidents 
also cause injuries.    11    , there are 
spinal injuries after falls from horses or 
trampling by cows, machine farm 
accidents, and snake bites as well as 
road accidents in the middle of 
nowhere. More unusual diseases 
include Q fever – a nasty, potentially 
fatal bacterial infection which is 
contracted from kangaroos and sheep.  

5  “Some of these people don’t want to 
talk to other people – that’s why they 
are out here in such an isolated area in 
the first place,” said Emma. “They don’t 
want to be told what to do and they 
don’t want to be fiddled with. People will 
say – I can’t go to hospital, it’s miles 
away and I’ve got cattle in the yard or 
I’m shearing. These people are tough 
and very resourceful.”  

6  The Service is currently launching a 
recruitment drive. So, would she 
recommend leaving Britain to be a 
flying doctor? “Without hesitation,” she 
said. “It’s not an easy decision for 
people to give up their comfortable lives 
in other parts of Australia or anywhere 
else, but I would find it very difficult 
to go back into urban practice. 
I wanted work which would  
enable me to travel and experience 
extraordinary places and people. It 
certainly has done that. It’s the best job 
I have ever had.”  

 

 

noot 1  GP = huisarts 
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2p 8 “It just didn’t match up to the challenges she dreamed of as a medical student at 
St Bartholomew’s in London.” (laatste zin alinea 1) 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) twee verschillende woorden uit alinea 1 die 
deze bewering van Dr Emma Boulton ondersteunen. 
 

2p 9 In welke opzichten is Emma’s huidige baan anders dan haar vorige baan?  
Geef voor elk van de volgende kenmerken aan of dit wel anders of niet anders is 
in vergelijking met Emma’s vorige baan, volgens de alinea’s 1 en 2. 
Omcirkel ‘wel anders’ of ‘niet anders’ in de uitwerkbijlage. 
1 de grootte van het gebied 
2 de leefomstandigheden 
3 het soort werk  
4 het aantal patiënten 
 

1p 10 What becomes clear from paragraph 3? 
Doctors hired by the Royal Flying Doctor Service are 
A able to fix teeth and help out with farming problems as well. 
B chosen for their ability to do their work during bumpy flights. 
C expected to start almost at once and must be flexible. 
D trained to fly planes and operate high-tech equipment. 
 

1p 11 Kies bij    11    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A For example 
B However 
C On top of that 
 

1p 12 What becomes clear about Emma’s patients in paragraph 5? 
A They are self-reliant and solve problems themselves. 
B They have learned never to put their trust in doctors. 
C They often call on doctors with all sorts of health issues. 
D They only seek medical help when it is too late. 
 

1p 13 What becomes clear about Emma from paragraph 6? 
A She has no regrets about her career switch at all. 
B She hopes Britain will get its own Flying Doctor Service. 
C She is looking for a doctor to replace her. 
D She sometimes misses the place where she used to live. 
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Tekst 5   

 
1p 14 Wat is de belangrijkste functie van het document op de volgende bladzijde? 

A Het geldt als toegangsbewijs. 
B Het is bedoeld als een bedankbrief. 
C Het is een bevestiging van een vroegboeking. 
D Het maakt reclame. 
 

1p 15 Op grond van welk woord/welke woorden uit de tekst weet je dat je geen geld 
terugkrijgt als je tijdens een bezoek door omstandigheden met minder mensen 
zou komen? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) het woord/de woorden uit de tekst in de 
uitwerkbijlage. 
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Dear Mrs Aalbers, 
 
Thank you for booking The London Dungeon for 2 
adults and 16 students. You must print this email, 
bring it with you and hand it in at The Dungeons or 
you may be refused entry. 
Your booking reference is J9AEV and your booking 
cost: £258.10 (including credit card surcharge of 
£3.00). Please be aware that bookings are non-
refundable and check the details below: 
 
The London Dungeon 
 
Thank you Mrs AALBERS, 
 
Please keep this e-ticket safe as you will need to 
exchange it to gain entry to The London Dungeon 
 

  
 
Your booking reference is: J9AEV 
 
Lead Name: MRS AALBERS 
Booking Reference: J9AEV 
Arriving Thursday, May 15, 2011 for the timeslot 15:30-17:29, 2 adults and 16 students 
Admission type: Fast-track 
Time Slot: You can arrive at any time within your specified time slot 
Address: The London Dungeon, 28/34 Tooley Street, London SE1 2SZ 
 
By rail/underground: 100 metres from London Bridge Stations: Rail & London 
underground (Northern & Jubilee lines). 400 metres from Monument/Bank Station: 
Docklands Light Railway, London underground (District, Circle, Central & Northern 
Lines) 
By bus: services 21, 35, 40, 43, 47, 48, 78, 133, 149, 381, RVI. 
Parking: NCP: St Thomas Street and Upper Thames Street. 
Coaches: Euro Car Park, Tower Bridge Road 
New features: Extremis: Drop Ride to Doom 
 
Dungeons.com ticketing is operated and payable by Holiday Extras. 
Fast Track Tickets: During peak periods, for example, School Holidays, there may be a 
queue. However, Fast Track Tickets give you priority entry over the Non Fast Track 
queue.  

Pagina: 609Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0071-a-12-2-o 10 lees verder ►►►

Tekst 6 

 
1p 16 Kies bij    16    in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

A left out 
B motivated 
C proud 
D relieved 
E terrible 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Woman Breaks Record 
 
A 28-year-old woman has eaten 51 ghost chillies, the world’s hottest, in two 
minutes to gain a place in Guinness World Records Book. Anandita Dutta 
Tamuly (seen smearing chilli seeds on her eyes) was cheered on by Gordon 
Ramsey, who was visiting the north-eastern state of Assam to film a new TV 
series. Ghost chilli has more than 1,000,000 Scoville units, the scientific 
measurement of spiciness – jalapeno peppers hold up to 8,000. Ramsey tried a 
bite but said it was ‘too much’. Tamuly said: “I felt so    16    I could eat only 51. 
In 2006, I had eaten 60 in two minutes for a local record event.”  
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Tekst 7    

 

Adopt-a-Pig  
 
Sarah Todd meets a teenager who offers full pigsty-to-plate traceability 
 
 

1  It is generally difficult to prise 
teenage boys away from playing 
computer games and listening to 
music, but 18-year-old Duncan 
Turnbull is not your average 
adolescent. He was only 15 when 
he launched Adopt-a-Pig, a 
scheme whereby customers pay a 
£50 deposit to choose and name a 
newborn piglet, visit it as often as 
they like and keep abreast of its 
progress via a website photo 
gallery. 

2  When the time comes, seven 
months later, for the animal to be 
slaughtered there’s a tough choice 
to make: are you after a hog roast, 
pork for roasting – complete with a 
layer of crispy crackling –, or would 
you be more interested in 
Duncan’s 98 per cent meat 
sausages and bacon rashers?  
Friends and family often join forces 
to adopt a pig and share out the 
meat between them. The final bill 
is usually between £200 and £300 
for the whole pig, depending on the 
cuts chosen. Given the quality and 
provenance of Duncan’s meat, it’s 
surprisingly good value. A pig’s 
worth of anonymous pork products 
at a supermarket would cost 
somewhere between £150 and 
£200. 

3  Meeting Hilda – Duncan’s first 
pig and the one that got him 
interested in the endangered 
Oxford Sandy & Black breed – and 
her litter of eight adorable piglets 

 
  

  
 made me wonder whether 

anybody’s resolve has weakened 
once the end has come. “Not after 
I’ve explained that this isn’t an 
animal sanctuary or a charity,” 
says Duncan. “It’s a meat 
business. It’s not as if the person 
who adopts the animal is signing 
its death warrant – the pigs are 
going to be slaughtered anyway. 
The choice is the customers’. They 
can keep going to the supermarket, 
picking up pieces of meat that they 
know nothing about, and have no 
idea of the pig’s living conditions or 
diet, or adopt one and follow its 
progress every step of the way.”  

4  The majority of Duncan’s 
clients are parents keen for their 
children to understand the link 
between animals and the food on 
their table. Some drive as far as 
200 miles to see their pig at his 
parents’ 20-acre smallholding near 
York. Others indulge in the 
scheme’s ‘optional extras’, such as 
postcards and notepaper 
personalised with a picture of their 
chosen pig. 

Pied beauty: Duncan Turnbull, 18, and his 

original brood sow, Hilda 
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5  Duncan is outside by 6.30am 
to give them their food (as natural 
as possible) before heading off to 
study for his A-levels. Once he 
gets home, there is an hour’s worth 
of emails and paperwork to deal 
with before the evening feed. On 
Friday evenings he goes to the 
local brewery to collect waste 
malting barley which, he says, 
adds to the taste of the meat. He 
has school on Saturday, so 
Sunday is a busy day spent 
mucking out and doing other 
chores. 

6  With an annual turnover of 
around £10,000 and projections of 
over £25,000 next year, Duncan’s 
enterprise is no longer a laughing 
matter among his school friends. In 
fact, three of them went with him to 
last month’s Salone del Gusto food 
fair in Turin to try to break into the 
international market. His plans to 
promote British meat impressed 

the Department of Trade and 
Industry sufficiently for an £1,800 
grant towards the trip. “We had 
quite a few languages between us 
and soon got into our sales patter,” 
explains Duncan. “Mind you, the 
food did most of the talking, 
especially when we started offering 
freshly-cooked bacon and 
sausages.” 

7  With university on the horizon, 
there’s every possibility that 
Duncan, who started in business at 
the age of 12 breeding ducks, will 
spend a gap year    24    rather 
than backpacking around the 
world. “I’m happy to continue with 
the management side,” he says. 
“But, of course, there will have to 
be staffing in place to look after the 
pigs.” 

 
  Daily Telegraph 
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1p 17 Which of the following is true about Duncan Turnbull according to paragraph 1? 
A He has designed a new website. 
B He has developed his own business. 
C He is an ordinary schoolboy. 
D He is mad about multimedia gadgets. 
 

1p 18 “there is a tough choice to make” (alinea 2) 
 Welke lastige keuze moet er gemaakt worden volgens alinea 2? 
  

1p 19 “Given the quality and provenance of Duncan’s meat” (eind alinea 2) 
In alinea 3 gaat de schrijfster verder op dit onderwerp in.  
 In welke zin doet zij dat? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee en de laatste twee woorden 
van de volledige zin in de uitwerkbijlage. 
 

1p 20 “made me wonder” (the beginning of paragraph 3) 
Who is meant by ‘me’ in this sentence? 
A Duncan 
B Hilda 
C the author 
D the customer 
 

1p 21  “whether anybody’s resolve has weakened” (the beginning of paragraph 3) 
 Waarover zou men kunnen gaan twijfelen? 
 

1p 22 Which of the following is true about most of Duncan’s customers according to 
paragraph 4? 
A They are happy to promote the whole concept of Duncan’s farm. 
B They prefer to buy their food close to the place where they live. 
C They want all their family members to get really attached to their pig. 
D They want to teach their children where the meat they eat comes from. 
 

2p 23 Geef van elk van de volgende beweringen over Duncan aan of deze juist of 
onjuist is op grond van de alinea’s 5 en 6. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Hij hoeft er weinig voor te doen om succes te hebben.  
2 Hij doet extra moeite om het vlees van zijn varkens zo lekker mogelijk te 

krijgen.  
3 Zijn vrienden verklaren hem voor gek dat hij dit werk doet. 
4 Hij probeert ook in het buitenland bekendheid te krijgen. 
 

1p 24 Kies bij    24    in alinea 7 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A holidaying after his hard work 
B looking for a well-paid job 
C taking care of his business 
D trying to sell the pig farm 

 
 
 
 

Pagina: 613Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0071-a-12-2-o 14 lees verder ►►►

Tekst 8    

 
1p 25 “One teacher was reportedly given an official warning” (laatste alinea) 

Waarom? 
Dit gebeurde omdat hij of zij 
A in de klas stiekem sigaretten had gerookt. 
B in het bezit was van gestolen sigaretten. 
C niet al zijn sigaretten in de asbak had uitgemaakt. 
D niet het voorgeschreven merk sigaretten had gerookt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Get Smoking!  
 
By Peter Foster 
Beijing 
 
LOCAL government officials in 
China have been ordered to smoke 
nearly a quarter of a million 
packets of cigarettes to boost the 
local economy during the global 
financial crisis. 
 The edict, issued by officials in 
Hubei province in central China, 
threatens to fine officials who ‘fail 
to meet their targets’ or are caught 
smoking rival brands manufactured 
in neighbouring provinces. 
 Even local schools have been 
issued with a smoking quota for 
teachers, while one village was 
ordered to buy 400 cartons of 
cigarettes a year for its officials,  
 
 
 

 
 
 
 
according to the local 
government’s website. 
 The edict, which flies in the 
face of national anti-smoking 
policies from Beijing, is aimed at 
boosting tax revenues. In total, 
officials have been ordered to puff 
their way through 230,000 packets 
of Hubei-branded cigarettes worth 
£400,000. 
 Local authorities are taking the 
cigarette quota seriously and have 
established a ‘special task force’ to 
enforce it. One teacher was 
reportedly given an official warning 
after a spot check found rival brand 
cigarette butts in an ashtray. 
 
 Daily Telegraph 
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Tekst 9   

 
1p 26 “Husband shoots wife in leg” (title) 

Why? 
What happened was 
A a sick joke 
B a silly accident 
C a wilful crime 
 
 
 

Husband shoots wife in leg  
 
A man shot his wife in the leg during an evening stroll. Mandy and Jon Hudson 
were using a shotgun to scare birds from fishing lakes when Mr Hudson tripped 
on a rabbit hole and the firearm went off. Mrs Hudson was hit in the ankle. 
 This happened at Bromeswell lakes, near Woodbridge, Suffolk, where Mr 
Hudson is leaseholder. Cliff Roberts, 65, a water bailiff, said: “We have a lot of 
Canada geese down here and a heron and we try to scare them off by firing a 
gun.” 
 Mrs Hudson, believed to be in her forties, was in a stable condition in 
hospital. Her husband was said to be in ‘very deep shock’. Police officers visited 
the scene but took no action. 
 
 Daily Telegraph 
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Tekst 10 

 
1p 27 Je hebt onderstaande advertentie gelezen in The London Paper en je wilde wel 

in aanmerking komen voor deze VIP-avond. Je hebt een kansje gewaagd, maar 
zag te laat dat de termijn al verstreken was. 
 Heeft jouw aanmelding je dan toch geld gekost? 
Omcirkel ‘ja’ of ‘nee’ in de uitwerkbijlage en citeer (= schrijf over uit de tekst) de 
eerste twee en de laatste twee woorden van de volledige zin uit de tekst 
waarop jij je antwoord baseert. 
 
 
 
The London Competition 
 

Win a VIP night out 
 
To celebrate the launch of The Diners Club, 
the new restaurant reservation service from 
londonparties.co.uk, The London Paper is 
giving away a splendid VIP night out for two  
on 5 July. The prize includes dinner at Navajo 
Joe and VIP guest-list entry to Café De Paris 
including a table and a glass of champagne. 
 
For more information go to www.londonparties.co.uk/dinersclub 
 
 
How to enter: 
For your chance to win, simply text VIP followed by your name to 88855  
 
 
Terms and conditions:  
Winners will be selected at random from all entries received by 10am on 2 July 
2011. If you text in after the closing date/time of this competition you will not be 
entered but you will still be charged. Costs: 50p plus your usual network rate. 
For full terms and conditions visit thelondonpaper.com/competitions. 
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Tekst 11 

 
1p 28 Voor wie spreekt de schrijver van deze brief zijn steun uit? 

A de artsen en verplegers die hun baan misschien verliezen 
B de directie van het ‘Great Western Hospital’ in Swindon 
C de inspecteurs van de ‘National Health Service’ (NHS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let’s Just Take This Lying Down 
 
SIR: I want to speak out against 
what is happening in Swindon. 
The ‘lying down game’, also known 
as planking, is pretty silly: 
participants post photos on the web 
of themselves lying face down in 
unlikely situations. Contributors have 
been pictured on an ironing board, 
inside a jet engine, on a driving 
range … 
Earlier this month, during a quiet 
night in A&E1), seven doctors and 
nurses at the Great Western 
Hospital in Swindon took photos of 
each other on resuscitation trolleys 
and ward floors. They have been 
suspended, and could lose their jobs  
 
 

 

 
for breaching NHS codes of conduct 
and health and safety rules, and for 
giving the department a bad name. 
There's nothing disreputable in 
having fun at work. Without it, most 
jobs would be barely tolerable. The 
fact that hospital workers deal with 
life-and-death situations makes them 
more, not less, in need of light relief. 
I would much rather be treated by a 
doctor who has recently lain atop a 
helipad than by one who hates his 
job. 
 
A. Briscoe 
Norfolk 
 
 
 

 
noot 1 A&E = afdeling spoedeisende hulp 
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Tekst 12 

 

Dressing Down Dogs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 They come in various shapes, sizes 

and colours and allow you to dress 
your dog in a hoodie, a pirate costume 
or even an Elvis-style jumpsuit. Dog 
clothing has become big business in 
recent years. Fashion designers have 
also created dog accessories. 
However, the growing trend for dog 
owners to clothe their pets has led to 
warnings from animal welfare experts, 
who say it could be causing the 
animals to overheat.  

2  Experts say that, apart from a few 
exceptions – such as very small dogs 
with short hair and thin breeds such as 
grey-hounds – clothing impedes a 
dog’s ability to regulate its 
temperature. Helen Briggs of the 
RSPCA, said: “Dogs have developed a 

very effective coat of their own, which 
will protect them from the elements. It 
is adjustable so they can raise the fur 
to control their temperature. As an 
owner you are obliged to provide 
appropriate conditions and 
environments for your dog. So if you 
are slapping a great big coat on it 
when it really doesn’t need it, then that 
could cause it to suffer if it is 
overheating. Too high a temperature is 
more of a risk to the dog’s health than 
too low a temperature. It is the same 
as if you leave a dog in a car in hot 
weather.” 

3  Beverley Cuddy, the editor of Dogs 
Today, said: “It seems to bring the little 
girl out in owners. They are often the 
people who used to like dressing up 
dolls. Some dogs do enjoy the 
attention but there are others that look 
really embarrassed. It demeans the 
dog. There is a nobility to being 
someone’s best friend, but keeping a 
dog only to look stylish, is not fair.” 

4  Cat Henstridge, a vet from the 
social networking website PetStreet, 
said: “There is a growing tendency for 
people to spoil their pets and treat 
them as children. A large wardrobe is 
often a sign of this. Dogs who are not 
treated as dogs are often badly 
behaved and difficult, due to the lack 
of training and boundaries, which can 
make them, ironically, unpleasant pets. 
Dogs are animals, not children. 
Owners need to respect that.” 
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1p 29 “They come in …” (eerste zin) 
Wie of wat wordt er bedoeld met ‘They’? 
A dog experts 
B famous dog owners 
C outfits for dogs 
D popular dogs 
 

2p 30 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of die juist of onjuist is 
volgens alinea 2. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 De dierenbescherming (RSPCA) wil dat hondenkleding verboden wordt. 
2 Door honden kleding aan te trekken verstoor je hun natuurlijke 

temperatuurregeling. 
3 Een hond heeft eerder last van warmte dan van kou. 
4 Honden vervoeren in een auto is gevaarlijk. 
 

1p 31 Which of the following is true according to paragraph 3? 
Beverley Cuddy thinks that 
A dog owners should make time to play with their pets. 
B it is wrong to use your dog as a fashion item. 
C people who own small dogs are often mean to them. 
D suits and jackets specially designed for dogs are cute. 
 

1p 32 “There is a growing tendency for people to spoil their pets and treat them as 
children.” (alinea 4) 
 Op welke manier kunnen honden reageren op deze behandeling door hun 

baasjes, volgens Cat Henstridge? 
Maak de zin in de uitwerkbijlage af: Honden worden hierdoor vaak …… 
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Tekst 13 

 

Catch this Wave! 
  
 
Lakey Peterson, 16, is already making it big in the 
professional surfing world. Recently, she was picked 
as the top female for the 2011 USA Surf Team. The 
surfing wunderkind talks about her life in the water, 
the determination it takes, and her passion for keeping 
the ocean clean.  
 

1 “I’ve always lived in walking distance to the beach. My mom was a swimmer so 
I was always in the water, with or without a surfboard. I started participating in 
surfing contests when I was eleven. When I was thirteen, after I had been doing 
the contests for two years, I started taking it more seriously. And then the next 
year I went to the nationals and that made me realize that I can definitely do this 
and it’s so much fun and I don’t want to do anything else. I want to be a 
professional surfer. 

2  If you want to become the best, you shouldn’t give up. Sometimes it’s going 
to be hard and you’re not going to want to do it, but it will all be worth it in the 
end. Sometimes I don’t want to go surfing, and sometimes I don’t want to work 
out in the gym. I love surfing. I love to do it, but at the same time it’s not always 
super fun with perfect waves. I’ve learned that it will all come together 
eventually. Besides, I know other people have put so much effort into me – my 
sponsors who are doing so much for me, my mom, my dad, and the rest of my 
family who are there for me. Just knowing that everyone believes in me is really 
helpful. 

3  Recently, I have become involved in a charity program: the Student 
Conservation Association (SCA). They are doing a really great thing for the 
Earth. I’m surfing in the ocean and that needs to be cleaned. It just seemed like 
a really good match. We pollute so much. I want my children later on to be able 
to go into the ocean. It’s really important that we keep our oceans clean, 
because if we don't, generations to follow won’t be able to do what we can do 
now. I just think it is a very important thing for everyone. Be aware. If you’re on 

the beach and see trash on the ground, pick it up. Little things can add up.” 
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2p 33 Geef van elk van de volgende beweringen over Lakey aan of die juist of onjuist 
is volgens alinea 1. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 De plaats waar ze is opgegroeid, speelt een grote rol bij haar keuze voor het 

surfen. 
2 Haar moeder heeft haar leren surfen. 
3 Toen ze elf was, is ze gestopt met zwemtrainingen. 
4 Na deelname aan landelijke kampioenschappen besloot ze van surfen haar 

beroep te maken. 
 

1p 34 What becomes clear about Lakey from paragraph 2? 
A She believes she is capable of reaching her goals without help. 
B She has had to overcome some disappointments in the past. 
C She realises the support of others motivates her to go on. 
D She sometimes doubts whether she is strong enough to reach the top. 
 

1p 35 Why has Lakey become involved in the SCA? 
A She feels she should protect the environment she uses for her sport. 
B She hopes her connection to the charity will help her get good publicity. 
C She is impressed by the number of people who work for this organisation. 
D She knows this association stimulates other teenagers to take up surfing. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 14 

 
2p 36 Je krijgt toegang tot ‘Go Ape’. Je wilt beginnen aan je avontuur, maar je moet 

eerst nog twee dingen doen.  
 Welke twee dingen zijn dat?  
 

    GO APE  
 

 
 
Bring out your inner ape with a day out at the Go Ape High Wire 
Forest Adventure Course in Dalby Forest, North Yorkshire 
 
Go Ape is a giant obstacle course and a fantastic way to enjoy the great 
outdoors with family or friends. You will be monkeying around some 40ft high up 
in the treetops, walking rope bridges, crawling through wooden tunnels and 
zipping to the ground on the popular Go Ape zip slides. 
 
Hilltop-to-hilltop zip wires and a plunging valley below are just two of the 
features that make Go Ape so popular. It’s simply stunning. There are 37 
crossings in total. Keep an eye out for the Indian Bridge at site 3 which is the 
longest crossing on the course at 15m in length. You will also feel the adrenalin 
rush as you zip down to the ground on the longest zip slide on site 4 which 
stretches 250m from the platform to the ground. 
 
Before you embark on your Go Ape adventure you will be fitted with a harness 
and given a safety briefing during which you will be told how to use the course. 
The canopy is then your adventure playground where fun and challenging 
obstacles await. Taking approximately three hours to complete, the course is 
made up of six sections and at the end of every section is an exhilarating zip 
slide that takes you back to terra firma. 
 
To Go Ape you must be at least 10yrs old and at least 4ft 5in. Check out the 
website for full restriction details. 
 
 

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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 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
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 

 
 1  ............................................................................................................................  

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C  

 
 3 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 4 A B C D 

 
 5  ............................................................................................................................  

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4 

 
 8 1  .........................................................................................................................  

 
  2 ……………………………………………………………………………………………. 

 
 9 Omcirkel ‘wel anders’ of ‘niet anders’.  

1 wel anders    niet anders   

2 wel anders    niet anders   

3 wel anders    niet anders   

4 wel anders    niet anders   

 10 A B C D 
 

 11 A B C  
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 
 

Tekst 5 

 
 14 A B C D 

 
 15  ............................................................................................................................  

 
 

Tekst 6 

 
 16 A B C D E 
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Tekst 7 

 
 17 A B C D 

 
 18  ............................................................................................................................  

 
 ............................................................................................................................  
 

 19  ............................................................................................................................  
 

 20 A B C D 
 

 21  ............................................................................................................................  
 

 22 A B C D 
 

 23 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 24 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 25 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 26 A B C 

 
 

Tekst 10 

 
 27 Omcirkel ‘ja’ of ‘nee.’ 

 
ja      nee, .............................................................................................................  
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Tekst 11 

 
 28 A B C 

 
 

Tekst 12 

 
 29 A B C D 

 
 30 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist   onjuist 

2  juist   onjuist 

3 juist   onjuist 

4 juist   onjuist 

 31 A B C D 
 

 32 Honden worden hierdoor vaak ..............................................................................  
 
 

Tekst 13 

 
 33 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’.  

1 juist   onjuist 

2 juist   onjuist 

3 juist   onjuist 

4 juist   onjuist 

 34 A B C D 
 

 35 A B C D 
 
 

Tekst 14 

 
 36 1  .........................................................................................................................  

 
2  .........................................................................................................................  
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

KB-0071-a-12-2-u 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 42 scorepunten worden behaald. 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
In the soup 
 
 

Tekst 2 
 

 2 C 
 

 3 C 
 
 

Tekst 3 
 

 4 D 
 

 5 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
het aantal inbraken neemt toe/groeiend aantal inbraken 
 

 6 C 
 

 7 B 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 4 
 

 8 maximumscore 2 
• predictable 1 
• boring 1 
 

 9 maximumscore 2 
1 wel anders 
2 wel anders 
3 niet anders 
4 niet anders 
 
indien vier juist   2 
indien drie juist   1 
indien twee of minder juist 0 
 

 10 C 
 

 11 A 
 

 12 A 
 

 13 A 
 
 

Tekst 5 
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 1 
(bookings are) non-refundable  
 
 

Tekst 6 
 

 16 E 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 7 
 

 17 B 
 

 18 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
(mensen moeten kiezen) welk deel van het varken ze willen (opeten)/welk 
(soort) vlees van het varken ze willen 
 
Opmerking  
Voor alleen een vertaling van het citaat het scorepunt niet toekennen. 
 

 19 maximumscore 1 
They can … the way. 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
of het varken wel geslacht moet worden/of men het varken wel wil laten 
slachten/of ze eigenlijk nog wel een varken dat geslacht gaat worden 
hadden moeten adopteren 
 

 22 D 
 

 23 maximumscore 2 
1  onjuist 
2  juist  
3  onjuist 
4  juist 
 
indien vier juist 2  
indien drie juist 1   
indien twee of minder juist  0  
 

 24 C 
 
 

Tekst 8 
 

 25 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 9 
 

 26 B 
 
 

Tekst 10 
 

 27 maximumscore 1 
ja 
If you…be charged. 
 
Opmerking 
Bij ‘nee’ en het goede citaat het scorepunt niet toekennen. 
 
 

Tekst 11 
 

 28 A 
 
 

Tekst 12 
 

 29 C 
 

 30 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 juist 
4 onjuist 
 
indien vier juist   2 
indien drie juist   1 
indien twee of minder juist 0 
 

 31 B 
 

 32 maximumscore 1 
voor een antwoord met de volgende strekking: 
(Honden worden hierdoor vaak) vervelend(e huisdieren). 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 13 
 

 33 maximumscore 2 
1 juist  
2 onjuist  
3 onjuist  
4 juist 
 
indien vier juist   2 
indien drie juist   1 
indien twee of minder juist 0 
 

 34 C 
 

 35 A 
 
 

Tekst 14 
 

 36 maximumscore 2 
voor een antwoord met de volgende strekking: 
• een (veiligheids)(klim)tuig/riem/gordel/harness aantrekken 1 
• luisteren naar aanwijzingen over de veiligheid/een uitleg over het 

gebruik van het parcours aanhoren 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 7 Daily Telegraph 
tekst 8 Daily Telegraph 
tekst 9 Daily Telegraph 
tekst 12 Teen Voices, 2010 
 

KB-0071-a-12-2-c einde  
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KB-0071-a-11-1-o 

Examen VMBO-KB 

2011 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 24 mei

13.30 - 15.30 uur
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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 De buren van Charlotte Howard hebben geklaagd over haar gezang. 

Waar is Charlotte nu bang voor? 
A dat de politie weer aan de deur zal komen 
B dat haar kans om een talentenjacht te winnen heel klein wordt 
C dat haar ouders haar geluidsinstallatie zullen afpakken 
 
 

X-Factor hope hits bum note 
by Justine Smith 
 
 
 
 
 
 
 
 
An X-Factor wannabe is driving her neighbours mad  
belting out non-stop ballads through a £2,000 
sound system. Charlotte Howard, 16, has  
won a place on the ITV talent show and fears their 
complaints could put an end  to her dream of being the next  
winner of the X-Factor. One fed-up local in 
Bognor Regis, West Sussex, said: “If we had Celine Dion  
next door she could sing all she liked. But it’s like a  
bag of cats being strangled. It’s hell.” 
Charlotte practises her favourite tracks - like 
Whitney Houston’s I Will Always Love You - with a 
microphone and amplifier but has been warned by the 
police to keep it down. She said: “I am devastated.  
All I want to do is make people happy with my singing.” 
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Tekst 2 

 
1p 2 Tijdens de tweede wereldoorlog ging de moeder van Brian Richards naar de film  

Gone with the Wind. 
 Waarom heeft ze toen het einde van de film niet gezien?  
 

LETTER OF THE WEEK 
 
My mother came to stay at my  
house to celebrate her 90th birthday 
and, trying to impress her, I switched  
on my giant 42 inch plasma TV with  
quadraphonic sound. The haunting  
music of Gone with the Wind came  
through the speakers and my mother  
declared happily that this was her  
favourite film. 
 An hour into the story she said,  
eyes moistening: “This film brings  
back a happy memory.” During the  
war when she was pregnant, she  
went to the cinema to see Gone with  
the Wind and in the middle of the  
film her waters broke. She was  
rushed home and shortly afterwards  
gave birth to me and my twin brother. 
 I was named Brian Derek and my  
brother Derek Brian, since it was a  
tradition on Guernsey to reverse the  
names of twins. “We bought a twin  
pram and your father and I were so  
proud,” she remembered.  
 As the film ended, I made her a  
cup of tea and as I handed it to her,  
she wiped her eyes and said:  
“I’ve always wondered how the story  
finished!”  
     Brian Richards 

 Guernsey 
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Tekst 3 

 

WORKING ICONS: THE RSPCA 
 
The RSPCA receives thousands of job applications every year but it’s not all about 
puppy rescue. inspectors have to be prepared to handle large snakes as well as hot-
headed members of the public. 
 
 
 
 
1 In 1822 when Richard Martin 

steered the first anti-cruelty Bill1) for 
animals through Parliament, animals 
were simply seen as products you 
could exploit. The world’s first ever 
Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals (SPCA) was founded and in 
1840 Queen Victoria added the Royal 
seal of approval. As word spread about 
the work of the RSPCA, funds poured 
in and soon London’s single inspector 
was joined by a team of regional 
officers who formed the heart of 
today’s national network of 175 
branches in England and Wales. 

2  The RSPCA employs 323 
uniformed inspectors and 146 Animal 
Collection Officers who can be called 
on at any time of the day or night to 
attend to animals in distress. Its 
inspectors also play an important part 
in educating the public about animal 
welfare. They have to rescue animals 
and sadly, in some cases, put badly-
hurt creatures to sleep. Although 
inspectors don’t currently have the 
authority to prosecute, they can order 
the removal into care of animals in 
danger. There is also an international 
branch which can help respond to 
emergencies such as oil spills. 

 
 
 
 
 
 

3  If you want to work for the RSPCA, 
be sure to check out a new 13-part 
series of Animal Planet films on TV: 
Have You Got What It Takes? It looks 
at how recruits are prepared for the 
role of RSPCA inspector with a series 
of challenges similar to training for the 
army or the police. Challenges  

 include abseiling down the cliffs and 
tower blocks, powerboating, going 
undercover and handling angry 15ft 
long Burmese pythons. Inspectors are 
also taught how to cope with their 
emotions when facing cruelty to and 
neglect of animals and meeting 
aggressive owners. 

4  Historically, all RSPCA inspectors 
were men but 18 of the 19 trainees 
featured in the Animal Planet films are 
female. They were selected from more 
than 1,000 applicants. Melissa Furey, 
24, who worked as a prison officer for 
several years in Manchester, says that 
the training she got helped her to 
handle difficult situations with angry 
pet owners. Ben Strangwood, 28, an 
inspector based in south-east London 
said: “It is a good idea to get some 
experience working with animals but 
80 percent of the problem is dealing 
with people. You never know what you 
are going to find when you follow up  
a call. I would be lying if I said I’ve 
never been scared when confronting 
an owner.” 
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5  Ben added that the Animal Planet 
series gave a fair idea of the work 
involved in being an RSPCA inspector 
and he hoped that it would encourage 
more men into the profession despite 
the fact that so many women recruits 

 were featured. Ben said: “With the new 
Animal Welfare Bill going through the 
Commons2) now we will soon be able 

 to step in at an earlier stage to prevent 
suffering. That will help make my work 
much more practical.”

 
 
 

 
 

1p 3 What is the main point described in paragraph 1? 
A how the RSPCA started and developed 
B what the RSPCA does for animal welfare 
C why the RSPCA is such an important organisation 
 

2p 4 Geef van elk van de volgende beweringen over de RSPCA-medewerkers aan of 
die juist of onjuist is volgens alinea 2. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Ze zijn 24 uur per dag beschikbaar. 
2 Ze mogen mensen die dieren mishandelen, arresteren. 
3 Ze geven voorlichting over het omgaan met dieren. 
4 Sommigen van hen kunnen ingezet worden bij natuurrampen. 
 

1p 5 Why does the writer of this article advise people to watch the TV series Have 
You Got What It Takes?, according to paragraph 3? 
This programme  
A gives a critical view on the daily activities of RSPCA officers. 
B makes people understand that animals need help from the RSPCA. 
C shows people what they have to learn if they want to join the RSPCA. 
 

1p 6 Over welk lastig gedeelte van hun werk hebben zowel Melissa als Ben het in 
alinea 4? 
 

1p 7 Which possible effect of the TV series is Ben Strangwood hoping for? 
(paragraph 5) 
A being asked to talk more about his job 
B getting more male applicants 
C having fewer incidents of animal cruelty 
 

1p 8 “That will help make my work much more practical.” (last sentence) 
What does Ben mean with the word ‘That’? 
The fact that the RSPCA can now 
A severely punish people who mistreat animals. 
B take immediate action to help animals in distress. 
C take on more employees to work for the RSPCA. 
 

noot 1 Bill = wetsvoorstel 

noot 2 Commons = te vergelijken met onze Tweede Kamer 
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Tekst 4 

 

How I ran around the world 
     25-YEAR-OLD DAN WILSON TELLS ABOUT A  

     YEAR IN WHICH HE RAN 26 MARATHONS

 
1 I’d survived a heat wave in Trinidad 

and nearly killed myself running up  
a Swiss alp, yet here I was lying 
bleeding on the ground with the end so 
temptingly in sight. Four miles into the 
last of my 26 marathons, I suddenly 
got tangled up in some wire and took 
the mother of all tumbles. My knees 
and elbows took the full force of the 
fall and I was in a mess. But having 
come so far, there was no way  
I was going to fail, even if it meant 
crossing the line in a wheelchair. 
Luckily, I was able to hitch a lift to the 
nearest A&E department1) where I was 
patched up within an hour. I rejoined 
the race at the point where I had fallen 
and hobbled the rest of the marathon. 
In spite of the pain, I felt an incredible 
sense of achievement. 

2  Over the past year I have pushed 
my body to the limit. My father 
Richard, who’s 62, was told seven 
years ago that he had Parkinson’s 
disease. I ran a few half marathons to 
raise money for the Parkinson’s 
Society but I wanted to do more. So  
I decided to complete a marathon for 
every letter of the alphabet. Finding all 
26 was a challenge and I had to be  
a little creative. X for example was for 
the Exe Marathon in Exmouth. And 
ideally, I would have spaced them out 
at the rate of two a month but I ended 
up running two marathons on 
successive days. 

3  Before starting, in Dubai, I’d never 
done a marathon but I did plenty of 
preparation, training up to five times  
a week. All the hard work paid off 
when I completed the race in four 
hours, two minutes. It proved to be my 

fastest time. About a week 
before a race I eat lots of 
steak and eggs for protein, 
then switch to pasta for 
carbohydrates. Just before 
every run I eat a bowl of 
porridge. Over the past 12 
months I’ve realised that my 

body is like an engine: the better the 
fuel you give it, the better it runs. 

4  The hardest marathon was 
Zermatt, in Switzerland, where I ran up 
a mountain. After finishing in more 
than seven hours I couldn’t speak. My 
favourite was London because it’s so 
well-organised and I had lots of my 
friends watching. In Barcelona  
I slipped and hurt my knee on  
a cobble. For the next three or four 
marathons it gave me a lot of trouble. 
In Krakow, Poland the knee seized up. 
It improved but I did have to take  
a month’s break and change my 
schedule. 

5  My dad, who is on medication but 
still very active was there for 15 races 
along with my mum. I set out to raise 
£26,000 and I’m about halfway there. 
Attracting sponsorship proved to be 
difficult because Parkinson’s disease 
is wrongly considered an “old man’s 
condition”. 

6  I wouldn’t recommend anyone 
doing 26 marathons every year. But it’s 
true that exercise is good for your 
mental health. Although I’ve lost my 
job twice, I’ve managed to stay 
positive. I’ve started training again and 

 next year I’d like to improve my times. 
 

noot 1 A&E department = EHBO-post 
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1p 9 What does Dan Wilson describe in paragraph 1? 
A how determined he was to reach his goal 
B what made him decide to give up in the final marathon 
C why he needed medical care when running marathons 
 

1p 10 Why did Dan take part in 26 marathons in one year according to paragraph 2? 
A to improve his physical condition 
B to set a new world record 
C to support people suffering from a serious illness 
 

1p 11 ‘the better the fuel you give it, the better it runs’ (eind alinea 3) 
 Leg uit wat Dan hiermee wil zeggen. 
 

2p 12 Dan noemt enkele kenmerken die met verschillende marathons te maken 
hebben. In de tabel worden enkele van die zaken met een paar woorden 
opgesomd.  
 Zet achter elk deel van de opsomming de stad die erbij hoort. Gebruik 

hiervoor de informatie uit alinea’s 2, 3 en 4.  
Vul de tabel in je uitwerkbijlage in. Er blijven twee namen van steden over! 
Steden: Exmouth, Dubai, Zermatt, London, Barcelona, Krakow. 
 

kenmerk stad 

trouble with former injury  

toughest ever  

a fall  

first marathon  

 
1p 13 What does Dan say about Parkinson’s disease? (paragraph 5) 

A that his father is not an old man at all 
B that it is hard to find a cure for it 
C that people of all ages can get it 
D that people who have it can become very old 
 

1p 14 Apart from raising money, Dan mentions another effect he noticed when he did a 
lot of running. (paragraph 6) 
Which effect is that? 
A Running brought him new career opportunities. 
B Running helped him to cope with disappointments in his life. 
C Running turned out to be good for his physical condition. 
 
 

Pagina: 642Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0071-a-11-1-o 8 lees verder ►►►

Tekst 5 

 
1p 15 Hoe kwam deze Duitser tot zijn domme daad? 

Vul de volgende zin in je uitwerkbijlage aan: 
Hij was van mening dat … 
 
 

Too flush with marks 
 
A German pensioner flushed bundles of old 
banknotes down the lavatory because he 
thought that the euro had made them 
worthless, police in the northern city of Kiel 
said. He was unaware that his 60,000 marks, 
which the euro replaced in 2002, could still be 
exchanged for about 30,000 euros (£20,000). 
Sewage workers recovered about half of the 
notes from the 64-year-old’s plumbing and the 
sewers. Police said that he dried and banked them. (Reuters) 
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Tekst 6 

 
1p 16 Wat vindt John Biggs van de Playaway? 

Hij vindt 
A dat de Playaway makkelijker via internet op te laden zou moeten zijn. 
B de Playaway vooral aantrekkelijk omdat hij makkelijk te gebruiken is. 
C het jammer dat er maar een enkel boek op de Playaway staat. 
 
 

One player, one book 
 
In a world filled with complicated MP3 players and online 
audio stores, it’s a wonder that anyone gets any listening 
done at all. Playaway hopes to change all that by making 
an audio book purchase as easy as plopping down a credit 
card at the airport gift shop. 

Playaway’s MP3 players, about the size of a pack of 
cigarettes, each contain one unabridged audio book. Titles 
include “The Da Vinci Code” and “Anansi Boys”, with more 
on the way. The devices come with headphones and a 
triple-A battery. When you’re ready to listen, simply pull a 
protective tab to get the battery going. 

The Playaway cannot be loaded with a different book, but you can add it to 
your library and listen to it again and again. 

A small screen shows the elapsed time, and the device has buttons for fast-
forwarding, rewinding, adding bookmarks and skipping chapters. 

There’s even a Voice Speed button, which compresses the audio slightly, 
reducing the total playing time without sacrificing audio quality. The devices are 
available at bookshops, retail stores and online for $35 to $50. 

IPod owners may smirk at a one-book-only device, but I think Playaway may 
be the easiest and fastest way to get from the store to Chapter 1. 
John Biggs (NYT) 
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Tekst 7 

 

 

Sophie Campbell went to Singapore for the city’s celebrated ‘Night 
Safari’ 
 

OONLIGHT. Out of the trees steps a tiger. 
Orange coat, white belly, all griddled with 
stripes. Sprays of whiskers caught in the 
moonbeams. Massive paws. He strolls down 

to the river, files his claw thoughtfully on a log, steps 5 

over it and slides into the water.  
The territory is 40 hectares of rain-forest, next to 

the respected Singapore Gardens. The Night Safari Park 
opens at 7.30pm as night falls and closes at midnight. 
Its inhabitants are the nocturnal creatures — otters, 10 

leopards, rhinos — which you never really see in a 
daylight zoo because they are curled up and snoring. 

Night Safari, now nine years old, is one of 
Singapore's top tourist attractions. Even so, the old rules 
about animals still apply. On the night I was there, the 15 

Creatures Of The Night Show — with humorous 
commentary by a keeper with a headset — ground to a halt because the first act (a large 
owl) refused to come on. The mutiny spread: a leopard failed to appear on its platform.  

The Night Safari is staggeringly popular and since its great charm is the illusion that 
you are out there with the animals, it really is worth aiming for solitude. 20 

You can walk — there are three different walking trails — or take the open-sided 
tram, which does a West Loop and an East Loop.  

My advice is to turn up at 9pm, avoid the show, always packed, and while everyone 
else is watching it, do one of the walking trails. The authentic jungle noises alone make 
the hairs stand up on the back of your neck.  25 

You should get back just as the people watching the show rush off on the trams. This 
is your cue to dine at the Bongo Bongo Burger Bar and walk another trail to work off the 
food. As the stampede begins for the exit, you nip on to the last tram (11.15pm), and 
survey the creatures in peace!  

M 
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1p 17 What is the function of the first paragraph? 
The writer wants 
A to create a certain atmosphere for the reader. 
B to describe the different aspects of a special park. 
C to draw attention to the dangers of the jungle. 
D to show the reader some unknown sides of cat-like animals. 
 

1p 18 What makes the Night Safari Park attractive to visitors, according to lines 1-12? 
A It gives them an opportunity to watch animals under unique conditions. 
B It has a collection of rare species that you will not find in other zoos. 
C It is situated in the middle of a big city. 
D It welcomes visitors nearly 24 hours a day. 
 

1p 19 “Even so, the old rules about animals still apply.” (lines 14 and 15) 
What does the writer want to point out? 
A Animals get lazy when everything is done for them. 
B Animals often do not behave in the way we expect them to. 
C These animals are still wild, so they can be quite dangerous. 
D These animals usually hate to perform tricks. 
 

1p 20 “My advice is …” (line 23) 
What does Sophie Campbell’s advice come down to according to lines 23-25? 
A Don’t follow the crowd! 
B Enjoy the show! 
C Travel lightly! 
D Watch your step! 
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Tekst 8 

 

Eat up or pay up 
 

One London restaurant is cracking down on customers.  
Emily Ashton finds out why 
 

t is a guilt trip inflicted on most 
children who leave sprouts or 
cabbage on their plates. “Eat up,” 

their mothers chide, “think of those 
starving children in Africa who don’t 
have such luxuries.” A few grimacing 
mouthfuls later, the plate is empty. 
Adults will be reminded of their youth 
when they step into one Nigerian 
restaurant in east London and are 
faced with a £2.50 fine if they fail to 
finish what they have taken for dinner. 
At the Obalende Suya Express 
restaurant in Dalston, the penalty for 
greed is donated straight to the local 
Oxfam shop. 

2  The West African barbecue eatery 
attracts a full house every Sunday with 
its Grill Greedy buffet, with trays and 
dishes overflowing with steaming 
meats and fried bananas. As customers 
fill their plates, however, they can 
hardly miss a big red sign warning 
them to make sure they eat it all up. 
Lara Odebunmi, who owns the 
restaurant with her husband Toks, 
says: “We realised a lot of people were 
wasting their food rather than 
finishing it, just because they could 
‘eat as much as they liked’. They kept 
on    23    but they were only ever able 
to finish one plateful. At the end of the 
night, we felt really bad dumping all 
this food into the bin.” 

3  FareShare, a national organisation 
that redistributes surplus food from 
restaurants and shops to local 
charities, believes that the food sector  

 

 
accounts for more than a third of all 
the waste produced in Britain. More  
than 12,000 people each day eat food 
that FareShare has    24    restaurant 
kitchens and shops’ chillers. But the 
majority of Britain’s tens of thousands 
of restaurants simply bin the food they 
are unable to sell.  

4  The Odebunmis set up Suya 
Express 10 years ago and run another 
restaurant in Peckham. They hope the 
buffet fine, introduced last year, will 
make people think about how much 
food is wasted. “Lots of people in 
Africa don’t have the opportunity to 
see this amount of food, let alone to 
buy it,” says Toks. “We came up with 
the charge to make customers think 
about poverty. If only people could see 
how privileged we really are in 
England,” adds Lara. 

5  Squeezed between shops on the 
Kingsland Road, the restaurant looks 
more like a tiny take-away than a 
trend-setting eating establishment. 

I 1
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Customers have to walk through the 
fast-food front to reach the softly lit 
dining room at the back, where 
brightly coloured paintings adorn the 
walls and chefs work busily in the open 
kitchen. African music drifts out 
quietly as muted football matches are 
played on the wall-mounted television 
screen. The restaurant’s name comes 
from Obalende, the popular area of 
Nigeria’s former capital, Lagos, which 
is famed for its suya: spiced meat that 
has been specially grilled on skewers. 

6  Although it is the take-out part of 
the business, selling barbecued 
sandwiches and suya dishes, that 
attracts the most diners on weekdays, 
it is the dining area that draws in the 
guests at weekends. “Our buffet 
regulars love the pounded yam, the 
jollof rice (steamed rice with tomatoes, 
onion, pepper and spices) and the 
barbecued chicken,” says manager 
Kenny Amuzu. At £13.95, the 
unlimited food deal is good value, 
notwithstanding the possible ₤2.50 
surcharge. 

7  The Suya Express isn’t the only 
restaurant with charitable inclinations. 
Sandwich chain Pret A Manger also 
offers its remaining produce to charity, 
supplying FareShare with around 18 

tonnes of ‘quality surplus food’ last 
year. 

8  Says Simon Hargraves, commercial 
director for Pret: “We still end up 
throwing edible food away; we would 
like more charities to come to us and 
pick up our excess food.” 

9  But it isn’t just a case of turning up 
and claiming free food. Government 
standards ensure no health and safety 
rules are breached. FareShare insists 
any food it collects must at least be 
within its use-by date and 
appropriately packaged. “It’s certainly 
a lot more difficult to give food away 
now as there are more safety rules to 
comply with – but for very good 
reasons,” says Hargraves. 

10  Every Sunday at the Obalende Suya 
Express, Lara Odebunmi is happy to 
see people queuing for the Grill Greedy 
buffet. The red sign doesn’t seem to 
have put anyone off. “At first, those 
who hadn’t seen the notice were a bit 
negative but when they realised the 
money was going to charity, they were 
much more understanding,” she says. 
“The response has been overwhelming. 
Customers don’t waste food any more 
– they appreciate it!” 

11  There is only one snag to the 
scheme: while the plates are being left 
empty, so is the Oxfam fine pot. 

 
1p 21 How does the writer introduce the article in “It is … for dinner.” (paragraph 1)? 

She introduces it by 
A expressing a wish. 
B giving advice. 
C making a comparison. 
D making a joke. 
E making an excuse. 
 

1p 22 “the penalty” (end paragraph 1) 
Who get this penalty according to paragraph 1?  
A customers who fill up their plates with more than they eat 
B Nigerians who sell overpriced products in local shops 
C parents who force their children to eat food they do not like 
D restaurant owners who throw away too much good food 
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1p 23 Kies bij    23    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A buying 
B complaining 
C consuming 
D taking 
 

1p 24 Kies bij    24    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A given to 
B kept in 
C rescued from 
D sold to  
 

1p 25 Why did the Odebunmis introduce their fining scheme according to paragraph 4?  
A to create awareness of poverty and waste 
B to fight poverty with the help of their customers 
C to save some of their food for charity 
D to try and give some Africans a better future 
 

1p 26 Which of the following about Obalende Suya Express is true according to 
paragraphs 5 and 6? 
A It has traditional dishes on the menu only on weekdays.  
B It is busy and has a relaxed atmosphere. 
C It started out as a take-away. 
D It was named after the father of the owner. 
 

2p 27 FareShare vindt dat het eten dat wordt weggegeven aan bepaalde voorwaarden 
moet voldoen.  
Welke twee concrete voorwaarden worden in alinea 9 genoemd? 
 

2p 28 Welk voordeel en welk nadeel heeft Odebunmi’s aanpak uiteindelijk opgeleverd 
volgens de alinea’s 10 en 11? 
Schrijf zowel het voordeel als het nadeel in je uitwerkbijlage. 
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THOMAS COOK 
SPORT

Tekst 9 

 
1p 29 Je hebt kaartjes gekocht voor een sportwedstrijd, maar je wilt ook een 

rondleiding in het stadion hebben. Je weet dat je hiervoor vooraf moet boeken 
en je boekingsbevestiging moet meenemen. 
 Waar moet je nog meer rekening mee houden? 
 
Thomas Cook Sport 

4th Floor 

Commonwealth House 

Chicago Avenue 

Manchester Airport 

Manchester 

M90 3FL 

Great Britain 

Fax:0161 489 6262 

www.thomascooksport.com 

 

Mr Den Heijer 

Park Langestijn 

Langestijn 

3342 LG H.I. Ambacht 

The Netherlands 

 

26th March 2007 

 
 
Dear Mr Den Heijer, 
 
Thank you for booking with Thomas Cook Sport. Please find enclosed your 
match ticket(s). 
 
All Stadium Tours must be pre-booked direct with the Club on 0870 603 0005 
and your Stadium Tour Voucher will be retained by Tour Centre. Please use 
your booking confirmation as your voucher. 
Please note that Stadium Tours do not operate on Match Day. 
 
Your Match Day programme is redeemable at the Megastore. 
 
In case of emergency ONLY outside of normal working hours contact: 
0779 504 4818. 
 
Kind regards, 
Thomas Cook Sport 
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Tekst 10 

 
1p 30 Wat maakt dit horloge tot een goede keus voor iemand die veel reist tussen 

Groot-Brittannië en de rest van Europa?  
 
 

Telegraph offer 
Do you travel a lot?  This is your best choice! 
 

Casio G-Shock solar watch 
 

Atomic timekeeping precision for just £89.99, saving £60 
on the recommended retail price (rrp) 
 

This state-of-the-art radio-controlled watch from G-Shock 
features atomic timekeeping to ensure perfect timing via 
radio signals. It features ‘dual band’ which, unlike similar 
products, allows it to switch between UK and Europe time 
signal transmitters in Rugby and Frankfurt. 

The G-Shock has automatic time adjustment so it will 
update for British Summer and Winter times as well as 
Central European Time via its world time mode. 

The solar-powered shock-resistant face has hour and 
minute hands together with three smaller LCD displays,  
a day/date function, 29 time zones (30 cities), daylight 
saving and an LED light source. Water-resistant to 200 metres, the G-Shock has a blue 
face, robust stainless steel strap and is guaranteed for 24 months. 

 

Call 0845 166 4272 or visit www.shop.telegraph.co.uk/tt1279 
 

 

Please send me Men’s Women’s Qty Cost
Casio watch @ £89.99     

 

I enclose my crossed cheque/postal order (address on back) made payable to Casio 
Watch Offer TT1279 or debit my MasterCard/Visa/Delta/Switch/Maestro account with 
£                       . 
 

My card number is ________________________  
 

Start date _________  Expiry date ___________  Issue no____________  
 
Signature _________  Date ________________  
 
Please send to: Telegraph Casio Watch Offer TT 1279, PO Box 501, Leicester LE94 0AA 

Only 
£89.99 

Saving £60 on the rrp 
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Tekst 11 

 
1p 31 In Londen doet kantoorpersoneel steeds vaker zijn werk buiten de deur. 

Wie hebben daar problemen mee? 
A de collega’s die op kantoor achterblijven 
B de eigenaars van kleine horecagelegenheden 
C de werkgevers die hun personeel niet kunnen controleren 
 
 

Workers leave desks to log on with a caffe latte 
 
A NEW BREED of worker is 
abandoning the office desk and 
water cooler and setting up his or 
her workspace in a coffee shop. 
 Equipped with all the mod cons 
of laptop, mobile phone and wireless 
internet access (wifi), the so-called 
‘new Bedouins’ are opting for 
branches of Starbucks, Caffe Neros 
and Coffee Republics instead of the 
office. 
 The number of wireless hotspots 
in London alone has increased by 
160 per cent in a year, outstripping 
the growth rate in Paris and New 
York and transforming hundreds of 

coffee shops into working 
environments.  
 The larger chains, which charge 
for wifi access, say that sometimes 
up to 90 per cent of their ‘sit in’ 
customers are there to work. But 
while most of them welcome the new 
Bedouins, some smaller cafés are 
struggling to cope. 
 Jonathan Arana, who runs The 
Breakfast Club in Soho, central 
London, said: “It’s a major issue and 
has got worse. We have 10 tables 
and if five are taken up with single 
people surfing the internet and only 
buying a couple of drinks, then we 
are not making any money.”
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Tekst 12 

 

    Granny Having a Go! 
 

 
1 The last time Jennifer Murray attempted 

a world helicopter record in December 
2003, she crashed on the ice of 
Antarctica in a tangle of crushed metal. 
She was severely injured and lay waiting 
in the piercing cold for a rescue team that 
took hours to arrive. Now she’s having 
another go. And it’s precisely the same 
challenge: circling the globe in a tiny 
helicopter via both North and South 
Poles, which is a feat of skill and 
endurance never achieved before. Yet 
here’s the truly shocking thing: Murray is 
not a young, struggling, sky-struck 
heroine. She is rich and most startling of 
all she is a 66-year-old grandmother. So 
why is she attempting something that 
almost killed her last time? “It’s 
unfinished business,” she explains. 
“We’ve ghosts to lay to rest.” 

2  Murray holds several flying records of 
her own. She was the first woman to co-
pilot a helicopter around the globe and 
the first to do it solo. But these were both 
flights from East to West. The big one, 
this truly nerve-racking challenge, is to 
circle the earth via the poles experiencing 

the coldest and the hottest landscapes. 
They will fly over jungle, desert and 
frozen seas, making 127 landings in 34 
countries in 189 exhausting days. 

3  When attempting this challenge with 
co-pilot Colin Bodhill in 2003, Murray 
crashed in a blizzard on Antarctica in 
temperatures of -40 degrees Celsius. 
Lying in a hastily put up tent, with a 
dislocated elbow, cracked ribs and facial 
cuts alongside Bodhill whose back was 
broken, she distracted herself from the 
pain by thinking of her three children and 
her four grandchildren. 

4  It was certainly the idea of release 
that drew Murray to the sport in 1994, 
aged 54. “It gave me a whole new 
perspective,” she says. “Life was two-
dimensional before and then became 
three-dimensional. You are a bird, you 
can soar, it’s exciting.” But what 
propelled her to world record attempts? 
“I’m someone who loves to go off the 
beaten track.” 

5  Murray looks fit and young at 66, and 
is hugely determined. But she admits to 
lying awake at night thinking of the flight 
she will have to make across the 
fearsome Drake’s Passage between 
South America and Antarctica. She also 
plans to land on the spot where she 
crashed. Meanwhile the most touching 
part of this extraordinary journey is also 
the most unimportant. Murray, who has a 
glittering flying career behind her, has 
quietly parcelled up her jewellery for 
distribution among her children in case 
this time she does not return.
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1p 32 Jennifer Murray gaat een grote uitdaging aan (alinea 1). 
 Welke uitdaging is dat? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) in je uitwerkbijlage het deel van de zin waarin 
wordt beschreven wat die uitdaging precies inhoudt.  
 

1p 33 What makes Jennifer’s challenge so difficult according to paragraph 2? 
the fact that 
A she failed at her previous attempt 
B she has never flown a helicopter on her own before 
C she has to fly an enormous distance 
D she will be flying through different temperature zones 
 

1p 34 What helped Jennifer cope with pain after her accident on Antarctica, according 
to paragraph 3?  
A focusing her thoughts on her loved ones 
B knowing that rescue was on its way 
C thankfulness that she survived the crash 
D the tent that protected her from the cold 
 

1p 35 Why did Jennifer take up flying as a hobby according to paragraph 4?  
A She wanted to set new world records. 
B She was fed up with her life as it was then. 
C She was attracted by the feeling of freedom. 
 

1p 36 What becomes clear from paragraph 5? 
A Jennifer has changed the route to avoid the site of the accident. 
B Jennifer is confident that the attempt will be a success this time. 
C Jennifer is prepared to risk her life for this new world record. 
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Tekst 13 

 
1p 37 Als je een pakje Yorkshire Tea koopt, kun je spaarpunten verzamelen voor 

cadeaus. 
 Waarvoor kun je die punten ook nog gebruiken volgens de onderstaande 

tekst?  
Vul de volgende zin in je uitwerkbijlage aan: 
Je kunt de punten ook gebruiken …  
 

 
  We think that Yorkshire’s the best cup of tea in Britain…. 
 

 

We buy the best quality tea by 
paying more for the pick of the 
crop. 
 

 

Every batch of Yorkshire Tea is 
blended to our special recipe for 
the perfect balance of flavour, 
strength and colour. 
 

 

Only Yorkshire Tea is blended to 
suit different water types. So, 
our tea tastes delicious, no 
matter where you live. 
 

 

As a family business with strong 
values, we deal fairly with the 
people who grow our tea. 
 

 

Find out about our membership of: 

www.ethicalteapartnership.org 

working for a responsible tea industry 

 

YORKSHIRE TEA GIFTS 
  The tokens printed inside the lid of our box can be saved towards a variety of gifts. To see 

the full range visit our website, or send for a copy of our Yorkshire Tea Gifts catalogue by 
writing to: Yorkshire Tea Gifts, Admail 819, Harrogate HG1 1AZ. 

TREES FOR LIFE 
  By buying our tea you are helping to support our Trees for Life Fund. We donate  

£100,000 a year for tree planting at home and abroad. You can help by saving tokens. 
For every 4 tokens returned we will donate an extra 50p to the fund. Just send them to 
‘Trees for Life’ at the address above. You can find out more by visiting our website. 

WE’RE HAPPY TO HELP 
  If you’d like to get in touch you can call us free on 0500 418898 or write to us at: Bettys & 

Taylors of Harrogate, North Yorkshire HG2 7LD 
www.yorkshiretea.co.uk 
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Tekst 14 

 
1p 38 Waarom werd beveiligingsbeambte Nicola ontslagen door supermarkt Asda? 

A Haar dochter had haar moeders personeelspas gebruikt. 
B Ze had een brood meegenomen zonder dat te betalen. 
C Ze had een winkeldief die familie van haar was, laten lopen. 
 
 

 
 

Asda 2p ma gets job back 
A SINGLE mum of three sacked by super- 
market Asda in a row over 2p has been  
reinstated thanks to The Sun. 
 Security guard Nicola Fryer, 34, lost  
her job after her 13-year-old daughter  
Hollie tried to buy a 20p malt loaf using  
her mum’s ten per cent store discount card. 
 Bosses accused Nicola of misusing  
the card but she hadn’t realised her 
daughter was using it. 
 She was sacked from her  
£5.88-an-hour job in Poole, Dorset. 
 But after an appeal  and our story   
Asda has reinstated Nicola to her part-time,  
16-hour-a-week job. 
 Nicola said: “I’d like to thank every- 
body who supported me, especially  
readers of The Sun.” 
 

einde  KB-0071-a-11-1-o* 

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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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
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 

 
 1 A B C  

 
 

Tekst 2 

 
 2 ............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C  

 
 4 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’.  

 
1 juist  onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist 
 

 5 A B C  

 
 6 ............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................ 
 

 7 A B C  

 
 8 A B C  

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4 

 
 9 A B C  

 
 10 A B C  

 
 11 ............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................ 
 

 12  

kenmerk stad 

trouble with former injury  

toughest ever  

a fall  

first marathon  

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C  

 
 

Tekst 5 

 
 15 Hij was van mening dat ................................................................................................  

 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 6 

 
 16 A B C 

 
 

Tekst 7 

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 
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Tekst 8 

 
 21 A B C D E 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27 1 ......................................................................................................................... 

 
............................................................................................................................ 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
 

 28 voordeel: ..............................................................................................................  
 
............................................................................................................................ 
 
nadeel: ................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 9 

 
 29 ........................................................................................................................................  

 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 10 

 
 30 ............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................ 
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Tekst 11 

 
 31 A B C 

 
 

Tekst 12 

 
 32 ............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................ 
 

 33 A B C D 

 
 34 A B C D 

 
 35 A B C  

 
 36 A B C  

 
 

Tekst 13 

 
 37 Je kunt de punten ook gebruiken ......................................................................... 

 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 14 

 
 38 A B C  

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

KB-0071-a-11-1-u* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 

1 Regels voor de beoordeling 

 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 

2 Algemene regels 

 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 

3 Vakspecifieke regels 

 
Voor dit examen kunnen maximaal 42 scorepunten worden behaald. 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 

 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 
 

Tekst 1 

 
 1 B 

 
 

Tekst 2 

 
 2 maximumscore 1 

een antwoord met de volgende strekking: 
(Ze moest weg) omdat (tijdens de film) haar bevalling begon/ze een 
tweeling kreeg/haar vliezen braken. / Brian en zijn broer werden toen 
geboren. 
 
 

Tekst 3 

 
 3 A 

 
 4 maximumscore 2 

1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier beweringen goed 2 
indien drie beweringen goed 1 
indien twee of minder beweringen goed 0 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
omgaan met (boze/agressieve) mensen/eigenaars van dieren 
 

 7 B 
 

 8 B 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 4 

 
 9 A 

 
 10 C 

 
 11 maximumscore 1 

een antwoord met de volgende strekking: 
Goede/de juiste/betere voeding zorgt voor een betere conditie/betere  
(hardloop)prestaties. 
 
Opmerking 
Als alleen het element (goede) voeding wordt genoemd, geen scorepunt 
toekennen. De relatie tussen voeding en prestaties moet genoemd worden! 
 

 12 maximumscore 2 

kenmerk stad 

trouble with former injury Krakow 

toughest ever Zermatt 

a fall Barcelona 

first marathon Dubai 

 
indien vier steden op de juiste plaats 2 
indien drie steden op de juiste plaats 1 
indien twee of minder steden op de juiste plaats 0 
 

 13 C 
 

 14 B 
 
 

Tekst 5 

 
 15 maximumscore 1 

een aanvulling met de volgende strekking: 
(Hij was van mening dat) het geld/de Duitse marken niets meer waard 
was/waren. / hij het geld niet meer om kon wisselen voor euro’s. 
 
 

Tekst 6 

 
 16 B 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 7 

 
 17 A 

 
 18 A 

 
 19 B 

 
 20 A 

 
 

Tekst 8 

 
 21 C 

 
 22 A 

 
 23 D 

 
 24 C 

 
 25 A 

 
 26 B 

 
 27 maximumscore 2 

antwoorden met de volgende strekking: 
• (Het eten mag) niet over de datum zijn 1 
• (Het eten moet) goed verpakt zijn 1 
 

 28 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 
• (voordeel:) Klanten verspillen geen eten meer/laten geen eten meer op 

het bord liggen 1 
• (nadeel:) Er komt geen geld meer binnen voor Oxfam/de 

liefdadigheidsinstelling 1 
 
 

Tekst 9 

 
 29 maximumscore 1 

een antwoord met de volgende strekking: 
dat er op wedstijddagen geen rondleidingen/stadiontours zijn 
 

Pagina: 667Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0071-a-11-1-c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

Tekst 10 

 
 30 maximumscore 1 

een antwoord met de volgende strekking: 
Het schakelt automatisch tussen de Britse en de Europese tijd / naar de 
juiste tijd in elk land. / Het past zich aan aan het land. 
 
 

Tekst 11 

 
 31 B 

 
 

Tekst 12 

 
 32 maximumscore 1 

circling the globe in a tiny helicopter via both North and South Poles 
 
Opmerking 
bij een korter citaat of het citeren van een hele zin (And it’s … achieved 
before.) geen scorepunt toekennen! 
 

 33 D 
 

 34 A 
 

 35 C 
 

 36 C 
 
 

Tekst 13 

 
 37 maximumscore 1 

een antwoord met de volgende strekking: 
om (de stichting) Trees for Life (Fund)/een goed doel te steunen / om 
(extra) bomen te laten planten 
 
 

Tekst 14 

 
 38 A 
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5 Inzenden scores 

 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 

6 Bronvermeldingen 

 
tekst 3 Daily Express 

tekst 4 Daily Express 

tekst 5 International Herald Tribune 

tekst 6 International Herald Tribune 

tekst 7 Daily Mail 

tekst 8 The Guardian 

tekst 10 The Daily Telegraph 

tekst 12 The Telegraph 

 

einde  KB-0071-a-11-1-c* 
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KB-0071-a-11-2-o 

Examen VMBO-KB 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
maandag 20 juni

13.30 - 15.30 uur
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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 

 
2p 1 Geef van elke bewering aan of die juist of onjuist is volgens de tekst. 

Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Je betaalt twee dollar om je in te schrijven bij Pen Pal. 
2 Je kunt je alleen via internet aanmelden. 
3 Je kunt je huisadres beter geheim houden voor je correspondentievrienden. 
4 Je kunt correspondentievrienden krijgen van over de hele wereld. 
 

Find Your Perfect Pen Pal!  
Ever wish you had faraway friends? Girls who could let you know what’s up in 
Wisconsin? A bud who knows the coolest trends in Tuscaloosa? Or maybe just 
someone you can tell your innermost secrets - without the chance of your entire 
school finding out? Pen pals are perfect for that! While you could just write to 
random addresses in Timbuktu, we have a foolproof system in place. The good 
news is, we have someone whose sole job is to find you five perfect pen pals 
(thanks, Peach!). The bad news is, it’s going to cost you $10 (that’s two bucks a 
friend, folks). Follow the easy steps below. Then get ready to hear: “You’ve got 
mail!” 
 

Here’s What You Do 
 
1 If you have Internet access, go to girlslife.com. Click on ‘Fun & Games’, then 

‘Pen Pals’. Print the application, fill it out, and mail it with a $10 check or 
money order made out to GL. No cash! 

2 If you don’t have Internet access, take a self-addressed, stamped envelope 
(write your mailing address in the center of a long business-size envelope 
and put a stamp on it), then fold it, put it in another envelope, and mail to:  

3 I Want a Pen Pal!, GL, 4529 Harford Road, Baltimore, MD 21214. We’ll send 
you an application. 

4 Please fill out your application very neatly with a dark ink pen. When giving 
us your e-mail address, don’t forget to include the domain (like aol.com). For 
your own safety, we strongly suggest that each pen pal provide an e-mail 
address or obtain a post-office box instead of giving out a home address. 

5 Once we receive your completed application and payment, we’ll match you 
with five girls in the United States or Canada who share your interests. 
(We’re good with this matchmaking stuff.) Then the ball is in your court to 
write away! 

The most important thing is to follow our rules on being a safe pen pal. And write 
back, for Pete’s sake! 
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Tekst 2 

 

2m Air Miles Buy a Space Trip 
 

1 Electrician Alan Watts is to become 
Britain´s first space tourist after cashing in 
two million Air Miles for the trip. Alan 
Watts, 51, was planning to spend his 
tokens on ‘pensioners’ holidays’ in Florida. 
But now he has swapped them for a place 
on a flight to the stars. Mr Watts’ historic 
mission was announced in New York by 
Sir Richard Branson whose company Virgin Galactic is developing space 
tourism for the masses. Mr Watts flew to and from the United States on Virgin 
Atlantic flights more than 40 times in the past six years, earning him enough air 
miles to qualify for a free trip into space. Tickets for the 2hr 30min space flight 
normally cost £105,352. 

2  Mr Watts, who is managing director of a big firm in London, said his 
daughters Kelly, 24, and Emma, 19, persuaded him to accept the mission. Kelly 
said: “If nothing else, think of the view.” Mr Watts added: “Hopefully it will be 
better than Space Mountain at Disney World. I guess it will be. Apart from this 
I’m a pretty boring person.” 

3  The spaceship will be flown to 60,000 ft on the back of a mother ship which 
will then release it. Spaceship Two will then fire its rockets to break out of the 
Earth’s atmosphere and into near-orbit. Sir Richard said that the scheme was 
completely safe, so much so that the first passengers will be his parents and his 
son. 
 

1p 2 What had Mr Watts originally planned to spend his Air Miles on according to 
paragraph 1? 
A exchanging them for money 
B making a trip through space 
C travelling to a far-away destination 
 

1p 3 How did Mr Watts get a chance to go into space according to paragraph 1? 
A by flying with Virgin Atlantic many times 
B by taking part in a competition by Virgin Atlantic 
C by winning the employee-of-the-year award at his work 
 

1p 4 Alan Watts verwacht niet al te veel van zijn ruimtereis.  
 Citeer (= schrijf over uit de tekst) in je uitwerkbijlage de eerste twee en de 

laatste twee woorden van de zin uit alinea 2 die dit duidelijk maakt. 
 

1p 5 Richard Branson laat zijn ouders en zoon meegaan op de eerste ruimtereis. 
(alinea 3)  
 Wat wil hij hiermee duidelijk maken? 
Maak de zin af in je uitwerkbijlage: Hij wil duidelijk maken dat …. 
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Tekst 3 

 

The Raef Guide to Dating 
 
RAEF BJAYOU, 27, who appeared in the reality series THE APPRENTICE, 
takes out DAILY MIRROR reporter BETH NEIL on a first date to teach her all 
about DATING. 
 
                                                           RAEF BJAYOU 

 Beth reports: 
1 There is a nation full of breathless females who are more 

than willing to date the gallant Raef Bjayou. Well, I’m at 
the front of that queue. I’m preparing to be swept off my 
feet on a red-hot date with the man of the moment. He 
breezes into Canary Wharf, home of The Daily Mirror, in a 
£130,000 Aston Martin and gets out holding an expensive 
bunch of flowers. In a posh grey suit, red tie and matching 
silk handkerchief, the 27-year-old from Fulham, West London, flicks back his 
hair and greets me with a kiss on both cheeks. “You’re looking lovely,” says 
Raef. He looks good, too.  
 

2 What should every man know about dating? 
“It’s the little things that make a difference,” he says. “I’m very into old-fashioned 
manners. The man must always go into a revolving door first so he can get the 
motion going. And he should walk kerb-side to take the worst of any splattering.” 
Really? This is news to me.  
 

3 What impression would you like to make on a woman you go out with? 
“On a first date retaining an air of mystery is important,” says Raef. Not only 
does he carry a pocket handkerchief but it’s co-ordinated with his outfit. “I do like 
my handkerchiefs,” he admits. “I’ve got over 100. And not all plain. Some are 
patterned. Selecting the right hankie is just part of my preparations before a 
date. First I have a shower, then I deodorise, choose my date outfit and lay it on 
the bed. Then I put on my shirt, give the hair a brush and select my pocket 
handkerchief for the evening.” 
 

4 Could you describe what you do on a date? 
“I’m a fan of fine dining so I generally take a date     9    ,” he says. “And I adore 
chit chat.” So what are we doing to round the evening off? “Well, Beth, if I think 
our date is going well, I’d ask if you’d like to go to a bar. We could go 
somewhere a little more intimate and cosy up over a few cocktails. Then maybe 
go for a bit of a dance at the local club.” 
 

5 Would you do anything ungallant on a date? 
“Well, I’d certainly draw the line at the Amy Winehouse1)  look– the bra, shorts 
and tattoo combo doesn’t really do it. So I might be ungentlemanly in that case 
and make a swift exit. A gentleman has standards to uphold and a reputation to 
protect.” 
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6 How did our first date go, according to you? 
“I think our first date has gone absolutely terrifically. What a superb location 
I chose! It’s a lovely evening, the sun’s about to set and, all in all, it’s been a 
complete success.” So have I kept enough of an air of mystery? “Yes, you could 
say that I’m very intrigued to find out more about you,” he says, then he gives 
me a goodbye kiss and speeds off into the night. Ahh, they just don’t make 
blokes like him any more! 
 

noot 1 Amy Winehouse 
 
 
 
 
 

1p 6 Why is Beth Neil going on a date with Raef Bjayou? (introduction + paragraph 1) 
A She has been selected from many fans to go out with this TV personality. 
B She is planning to write an article about him for her newspaper. 
C She wants to know for sure if he is really that charming. 
 

1p 7 “Really? This is news to me.” (paragraph 2) 
What is news to Beth? 
A that men don’t like modern women 
B that men find her attractive 
C that such good manners exist 
 

1p 8 What does Raef say is important for a man when going on a date according to 
paragraph 3? 
A He must pay a lot of attention to the lady. 
B He must put all his energy into organising an entertaining evening. 
C His looks have to be perfect from top to bottom. 
 

1p 9 Kies bij   9     in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A for a walk along the Thames 
B to a good London restaurant 
C to a popular musical 
D to watch a romantic movie 
 

1p 10 “Well, I’d certainly draw the line at the Amy Winehouse look” (paragraph 5) 
What does Raef mean by this? 
A He never goes out with famous women. 
B He only dates women who are dressed decently. 
C He refuses to date women who are always late. 
 

1p 11 What would be the reason for Raef to ask Beth out on a second date according 
to paragraph 6? 
A the air of mystery 
B the goodbye kiss 
C the superb location  
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Tekst 4 

 
1p 12 Wat geven de genoemde getallen in deze rubriek aan? 

A hoe laat je mag eten 
B hoe vaak je moet eten 
C hoeveel eetlust je hebt 
D hoeveel je mag eten 
 
 
 

ASK HILARY 
 

Your health issues healed! 
 

Q  DEAR HILARY, I can’t stop eating,  

 even when I’m not hungry. Help! 
 Sally Brown, Manchester 
A   Applying a hunger scale to assess your situation can help. A rating of 1-3 

means you are uncomfortably hungry, 4-6 ranges from slightly hungry to 
feeling comfortable and satisfied, and 7-9 indicates you are full. Only eat 
when you’re feeling between one and four and ideally before you get to two 
when you’re more likely to overeat because you’re so hungry. 

  Hilary 
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Tekst 5 

 
1p 13 Wat is er zo bijzonder aan dit horloge? 

A Het heeft een batterij die een leven lang meegaat. 
B Het kan geleverd worden met een eeuwigdurende kalender. 
C Het kan ook op zonne-energie lopen. 
D Het laat een waarschuwing horen als je te diep onder water gaat. 
E Het wordt opgeladen door beweging. 
 

Telegraph offer 
 

Pulsar Watch 
Save 50% on the price
 
This handsome Pulsar 
watch from the Seiko 
Corporation features kinetic 
technology that transforms 
movement into electricity 
which is then stored and 
used to power the watch. 
No battery is required and 
normal everyday wear will 
produce the energy needed 
to run the precision 
movement. The watch has 
an understated charcoal grey dial, clear 
hour, minute and second hands, batten 
and numeric markers and magnified 

 
date window. It also has a 
Lumibrite dial with hands and 
markers that are charged by 
light to appear illuminated at 
night. Water resistant to 30 
metres, it has a black padded 
leather strap with contrasting 
stitching and a stainless steel 
screwdown casing. The 
Pulsar Kinetic Watch is on 
offer to readers for just 
£49.99, saving £50 on the 

recommended price of £99.99.

 
Call 0845 166 4272 or visit www.shop.telegraph.co.uk/tt1509 

Please send me   Qty   Cost
Name

Kinetic Watch @ £49.99
Address

I enclose my crossed cheque/postal order (address on back) made
payable to Telegraph Offer TT1509 or debit my
Mastercard/Visa/Delta/Switch/Maestro account with   £

My card number is

Postcode

Start date Expiry date Issue no Telephone*

E-mail*
Signature Date

Please send to: Telegraph Offer TT1509, PO Box 501, 
Leicester LE94 OAA

 

ONLY 

£49.99 
inc p&p 
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Tekst 6 

 
1p 14 Jij en je vriend(in) zoeken in Edinburgh een tweepersoonskamer voor weinig 

geld, maar wél met luxe. 
 Welk hostel kun je dan het best kiezen? 

Schrijf het nummer op. 
 
 

1 DURNESS 
Smoo, Lairg, Sutherland, IV27 4OA  
Tel: 0870 004 1113 
Cliff top location with sandy beaches and Smoo Cave 
within easy reach. Wonderful scenery, a great place to 
escape to. 
OPEN I8/03 - 01/10 
Junior £8.00 / Senior £10.50 
 
 

2 EDAY 
Eday Community Association, London Bay, Eday, 
Orkney, KWH 2AB 
Tel: 0185 7622206 
One of the Orkney Isles, Eday boasts many archeological 
sites, bird and nature watching. Well worth a visit. 
OPEN 01/04 - 30/09 
Junior £7.00 / Senior £8.00 
 
 

 
 

3 INTERNATIONAL: Kincard’s Court, Guthrie Street, Edinburgh 
Tel: 0870 004 1117 
All single rooms, close to the action. Just minutes from the Royal Mile and 
Waverley Station. Very comfortable rooms, top quality.  
OPEN ALL YEAR 
Junior £10.00 - £14.00 / Senior £13.00 - £14.75 
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4 EDINBURGH 

7/8 Park Terrace, Edinburgh, EH3 6BY  
Tel: 0870 004 1119 
Fully refurbished hostel in the heart of the historic West 
End. It offers great value, quality accommodation and has 
been awarded 4 stars by VisitScotland. All double rooms 
are en suite and have great, self-catering facilities. 
‘…feels more like a hotel than a hostel … a great place to stay.’  Scotland The 
Best 
OPEN ALL YEAR 
Junior £10.00 - £14.00 / Senior £13.00 - £14.75 
 
 

5 EDINBURGH Bruntsfield 
7 Bruntsfield Cres, Edinburgh, EH10 4EZ 
Tel: 0870 004 1114 
Peaceful situation in our buzzing capital city with views over the castle. Ideal 
base for backpackers. 
‘Attractive location overlooking Bruntsfield Links.’ Lonely 
Planet 
OPEN ALL YEAR 
Junior £11.00 - £20.00 / Senior £12.50 - £20.00 
 
 

6 EDINBURGH Eglinton 
18 Eglinton Cres, Edinburgh, EH12 5DD  
Tel: 0870 004 1116 
Town house packed full of character in the famous New Town 
area, close to Haymarket Station. Awarded 2 stars by 
VisitScotland. 
‘From the stained glass over the main door to the tartan and wood entrance 
foyer, you know you’re not in a typical Hostel.’ Scotland The Best 
OPEN ALL YEAR 
Junior £11.00 - £20.00 / Senior £12.50 - £20.00 
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Tekst 7 

 
 

Text messages help ward off 
parking tickets 
 

By Janelle Oswald 
janelle.oswald@gvmedia.co.uk 

 
1 SOUTH Londoners Paul Johnson, 33, 

and Wilson Baptiste, 29, have 
developed a strategy to beat over-
zealous traffic wardens. 

2  The initiative, called Warden 
Watch, was inspired by numerous 
confrontational encounters with traffic 
wardens (for minor traffic offences) 
which led to them feeling duped, 
swindled and ripped off by what they 
call ‘road vultures’ – but most 
importantly, broke. 

3  Warden Watch is a text message 
service that allows the public to help 
each other avoid getting parking 
tickets. It is a members’ only club, and 
once signed up, each member is given a 
sticker which is displayed on their car. 
The ‘warden watcher’ texts ‘ww’ 
followed by the spotted car’s 
registration to 60030, alerting the  
driver when a traffic warden is lurking 
suspiciously near their car. The whole 
process costs the ‘warden watcher’ the 
same price as sending an ordinary text 

 
 
and is free for the person informed. 
Speaking to The Voice, Johnson said: 
“Warden Watch does not at any time 
encourage users of this service to park 
illegally or use this service to break the 
law. We just want to    17    wardens 
who are over-zealous.” 

4  Since its launch, Warden Watch 
has gained support from shop owners, 
the public and of course motorists. 
Last year city councils and private 
firms grossed £350 million from 
parking tickets, which has enraged 
drivers. 

5  Warden Watch now has a website 
that educates drivers on the rules of 
the road and gives advice on how to 
appeal against tickets that have been 
issued incorrectly. 
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1p 15 Welke woorden in alinea 1 of 2 geven precies hetzelfde weer als ‘road 
vultures’? (alinea 2) 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de woorden in je uitwerkbijlage. 
 

1p 16 Wat moet je volgens alinea 3 precies doen als je een lid van Warden Watch wilt 
waarschuwen?  
Let op: antwoord in het Nederlands! 
 

1p 17 Kies bij    17    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A fine 
B reward 
C stop 
D teach 
 

2p 18 Geef van elk van de onderstaande beweringen over Warden Watch aan of deze 
juist of onjuist is op grond van de alinea’s 4 en 5.  
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Ze worden niet alleen door foutparkeerders gesteund. 
2 Ze krijgen subsidie van de gemeente. 
3 Ze geven informatie over de verkeersregels. 
4 Ze helpen hun leden bij het protesteren tegen onterecht ontvangen 

bekeuringen. 
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Tekst 8 

 
2p 19 De jongeren die in de tekst aan het woord zijn, hebben alle vier een mening over 

de ‘Asbo’ (zie de voetnoot bij de tekst). 
 Wie vindt wat? 
Schrijf in je uitwerkbijlage achter de naam van de persoon de letter van de 
mening die hij of zij (ook) naar voren brengt. Let op: er blijft één mening over! 
 

 
1 Shola Aleje 
 
2 Corrine Burton 
 
3 Monique Wallace 
 
4 Jody McIntyre 
 

a   An Asbo is mainly an instrument to reassure worried 
parents. 

b   Having an Asbo is mainly a thing for city kids.  
c   Parents ought to be the ones to correct their children 

when they have done wrong. 
d   Talking and listening is a good way of preventing 

problems.  
e   Instead of giving Asbos we need to punish anti-social 

behaviour more severely. 

 

It’s all about reputation 
Nearly a third of young people see Asbos1) as a badge of honour. Patrick 
Barkham asks four south Londoners what they think of the government’s 
‘respect’ agenda 
 

 
 
Shola Aleje, 21 
“The media have a stereotypical 
view that Asbos are used on young 
hoodrats who run around the streets, 
but I heard about a man ‘getto 
blasting’ out U2 who got an Asbo. 
Anyone can get them. But I can 
definitely see how an Asbo can give 
you status on the street. It’s a sense 
of ownership – now they have 
something to prove that they are big. 

I believe the whole Asbo-thing 
should be reviewed. Rather than 
getting an Asbo, tougher community 
service would be better, or even 
spend three days in jail on bread 
and water – that might work.” 
 

 
 
Corrine Burton, 18 
“I’ve never known anyone with an 
Asbo and I’ve never heard anyone 
bragging about it but I can see it 
happening. It’s about peer pressure 
and hierarchy. If you go to prison 
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and come back out, some people 
are going to rate you and give you 
credit for that.  
 Asbos are more for elderly 
people to get young people away 
from them and not step in their 
territory. They are more about that 
than addressing problems with 
young people. An Asbo isn’t going to 
stop someone from committing a 
crime. My solution for everything is 
communicating. 

Communication is the key to 
everything. Lack of communication 
causes problems. Young people 
want to get heard. Most antisocial 
behaviour is crying out for attention.” 

 

 
 
Monique Wallace, 20 
“If you tell someone not to do 
something they are just going to do 
it more. There are a lot of kids 
growing up in this area who are 
really bad, but other things could be 
done apart from giving them an 
Asbo. Why are these children out on 
the streets doing this stuff in the first 
place? Is there somewhere else they 

could be or is there something else 
they could do? 

There is a lot about Asbos on TV 
and in the newspapers but young 
people don’t really read those 
things, so many don’t know what an 
Asbo is. It’s always someone in the 
city. You don’t see someone from 
the suburbs with an Asbo.” 

 

 
 
Jody McIntyre, 16 
“It is ridiculous to say an Asbo is a 
badge of honour. I don’t know 
anyone who thinks that, but perhaps 
in certain areas and certain 
communities they do.  

Asbos could be a good thing but 
there are a lot of instances where 
they have been used the wrong way. 
Two children were threatened with 
Asbos because they were playing 
football outside their house. It seems 
to be like that with every law – there 
are always a number of instances 
where it’s not going to work. But it 
should be down to parents to 
discipline their offspring.” 

 

  
 
 

noot 1 Asbo: anti social behaviour order. Een strafmaatregel die kan worden opgelegd aan mensen die 

overlast bezorgen. 
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Tekst 9 

 
1p 20 Wat veranderde het leven van Geoff Hunter totaal? 

het feit dat 
A hij een baan kreeg aangeboden 
B hij op avontuur ging naar een tropisch eiland 
C hij uitgezonden werd door een Brits uitzendbureau 
D hij veel geld won in een loterij 
 
 

Lucky vendor jets to Tenerife to 
start new life in the sun 
 

 
 
By Max Daly 
A former Big Issue1) vendor is still 
pinching himself after swapping the 
windswept streets of Britain for the 
sun-soaked island of Tenerife. 
Geoff Hunter, 43, (pictured) slept 
rough for 12 years. But his fortunes 
changed when he was offered a 
job as a master baker on the island 
off the coast of north Africa. 

 
The ex-vendor, used to sleeping on 
concrete on Bournemouth’s 
seafront in sub-zero temperatures, 
is now living in a flat minutes from 
a sandy beach. 
“At first, I thought it was a wind-
up,” said Hunter, whose flight to 
Tenerife in September was his first 
trip by air. “I got off the plane and 
the heat just hit me.” 
Harry Malone, a Jobs, Education 
and Training worker at The Big 
Issue’s Bournemouth office, found 
the post after discovering Hunter 
had trained as a baker before 
becoming homeless. “Usually when 
you’re down people kick you. 
When they give you a hand-up it’s 
a surprise,” Malone said. 
 

 
 
 
 

noot 1 Big Issue: Engelse daklozenkrant 
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Tekst 10 

 
1p 21 Je zoekt een comedy-improvisatieshow die inspeelt op actuele gebeurtenissen 

en/of het laatste nieuws.  
 Naar welke kun je dan het best gaan?  
Schrijf het nummer op. 
 

 

 
 

Comedy 
1 Improv Comedy: Shoppes of 

Mayfair, 3390 Mary Street 3182, 
Miami, 305-441-8200. This comedy 
club features some of the nation’s 
hottest comedians. Seating is first-
come-first-served and a dinner menu 
is available. Soulful Tuesdays, 
comedians from BET and Def 
Comedy Jam; Open Mike 
Wednesdays, local up-and-coming 
talent. Must be 21 or over for all 
shows except the Thursday and 
Saturday shows 8:30pm. 

 
2 Improv Comedy Show - Just the 

Funny: at the Miami Museum of 
Science, 3280 South Miami Avenue, 
Miami (Just the Funny 
305-693-8669). Just the Funny 
Improv presents an interactive show 
featuring Whose Line is it Anyway 
meets Saturday Night Live with 
sketches, music, and improvisations. 
Saturdays: if you go to the 9pm and 
11pm show it’s only $12 together. If 
you go to one show, the 9pm show 
is $10 and the 11pm show is $5. 

 
 
 
 
 
3 Improv Comedy Laughing Gas:  

Main Street Playhouse in Miami 
Lakes, 6766 Main Street, Miami 
Lakes, 305-461-1161. A comedy 
improv troupe that performs 
themed shows based on current 
events. $10, Friday and 
Saturday. No age restrictions. 

 

Sports Bars 
4 Shula’s Steak 2: 6842 Main 

Street, Miami Lakes, 305-820-
8047. An upscale, yet casual 
sports bar with state-of-the-art 
video walls and 26 TV satellite 
system, plus sports memorabilia, 
especially honoring the 1972 
undefeated Miami Dolphins. 

 
5 Shuckers Bar & Grill: at the 

Best Western on the Bay Inn & 
Marina, 1819 NE 79th Street 
Causeway, North Bay Village, 
305-866-1570. Very casual, 
outdoors on the bay with great 
water views. 2 large screen TVs 
and 9 others. Open 11am-2am, 
every day. 
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Tuesday May 17th 

Today I broke a vase. It was a 

complete accident. I jumped onto 

the mantelpiece and the vase just 

fell off. I don’t think I touched it at 

all. But the last time I broke a vase 

the Upright who wears a Skirt was 

furious. So I thought I’d stay out of 

the way for a while. I didn’t go 

back into the house until it was 

pretty dark, and the Uprights had 

been calling me for hours. Sure 

enough, when I finally got back 

they were so pleased to see me that 

nothing at all was said about the 

vase. Not that it was really my 

fault anyway. 

 

Tekst 11 

 
 

ANYONE WHO ADORES CATS WILL LOVE  
 

 
 
Are you looking for a present for a friend or 
relative who likes cats? Then look no further. Alice’s Diary, the 
original memoirs of a very real six-year-old mixed tabby cat called 
Alice, explains precisely what it’s like to be a cat. It’s the nearest any 

of us will ever come to finding out exactly what cats think about themselves, 
other cats and us.
 

                   “THE MOST ENCHANTING CAT BOOK IN THE WORLD” 
 

Until she started to keep this diary, Alice 
had hardly ever written anything. She 
certainly hadn’t written anything for 
publication. But this, her first book, 
sparkles with wit and fun and a rare 
enthusiasm for life. She describes 
everything that happens to her and her 
half sister Thomassina with a keen eye for 
the absurd and a rare sense of wisdom. 
 
Whether she is describing her relationship 
with the human beings with whom she 
shares her life (there are two of them – 
described as the Upright in Trousers and 
the Upright who wears a Skirt), her 
relationships with her many cat friends or 
her (not always successful) attempts at 
hunting, no cat lover will fail to find her 
story enchanting. 

 
 
Any cat lover who is fortunate enough to read this book will laugh out loud 
occasionally, smile frequently and maybe even cry once or twice. Most important 
of all, perhaps every reader will, for the first time, have an insight into what it’s 
really like to be a cat. 
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WEDNESDAY AUGUST 5TH 

I hate making decisions. Life is so 

full of them. This morning I was fed 

up, and I told Thomassina how I 

felt. ‘There are always choices to 

make,’ I complained.’ Whether to go 

out mouse hunting or shrew 

hunting. Whether to sharpen my 

claws on the oak tree or the 

sycamore tree. And so on. 

Decisions. Decisions. Decisions. 

‘You need to rest and relax,’said 

Thomassina. ‘Where?’ I asked. 

‘Underneath the willow tree,’ she 

replied. ‘Or on the window seat. On 

the sofa. Or underneath the garden 

bench.’ Dear old Thomassina. She 

means well. 

Wednesday August 5th 

I hate making decisions. Life is so 

full of them. This morning I was fed 

up, and I told Thomassina how I 

felt. ‘There are always choices to 

make,’ I complained. ‘Whether to go 

out mouse hunting or shrew 

hunting. Whether to sharpen my 

claws on the oak tree or the 

sycamore tree. And so on. 

Decisions. Decisions. Decisions.’ 

‘You need to rest and relax,’ said 

Thomassina. ‘Where?’ I asked. 

‘Underneath the willow tree,’ she 

replied. ‘Or on the window seat. On 

the sofa. Or underneath the garden 

bench.’ Dear old Thomassina. She 

means well. 

 
‘A REMARKABLE BOOK FOR SUCH A SMALL PRICE’

 
Over 50,000 delighted readers from 
around the world have already bought 
this beautifully-written and illustrated 
hardback book. 
 
Our files are bursting with letters from 
confirmed fans (of all ages) who 
tell us how much they have enjoyed 
Alice’s Diary. 
 
Alice’s Diary can be yours for only £9.99. 
Such a remarkable book for 
such a small price. But we warn you: 
when you see it you may not want to give 
it away! An absolute must for all cat and 
animal lovers. 
Guaranteed to give more joy and 
laughter than almost any other present 
you can choose.  

 Over 51,000 copies sold.
 

    ONLY 
              ₤9.99 
 
P.S. We promise to give you a full refund if you are not happy with your 
purchase. Just as long as you return the book in good condition within  
30 days. 
 
 

1p 22 Wie worden er in de tekst bedoeld met ‘the Uprights’?  
 

1p 23 Wat is het meest verbazingwekkend aan de kat Alice, zoals ze in dit deel van 
het boek gepresenteerd wordt? 
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Tekst 12 

 

Please, accept I’m different 
STEPHANIE WILLIAMS, 26, has Asperger’s syndrome; here she explains how she has 

learned to manage her condition. 
. 

1 At first glance 
you’d never know 
how hard I’m 
trying. I dress up, 
look you straight in 
the eye and watch 
carefully for signs 
that I’m boring 
you. But even so, 
minutes after meeting me, you may 
start to think I’m a bit … well, odd.  
I tend to stare, which might make you 
feel uncomfortable, and sometimes  
I blink a lot. I can be extremely direct 
although I really don’t mean to be 
rude. I once said to someone in the 
supermarket: “Could you please move, 
because you’re so fat I can’t see the 
sign behind you.” I’m better now, but 
for years I had no idea how to make 
small talk. I’d start a conversation by 
telling someone how much Elvis paid 
for his mansion Graceland or asking 
their opinion about abortion. I’d say 
whatever came into my head. 

2  Being diagnosed with Asperger’s 
syndrome at the age of 17 was a huge 
relief. It explained a lot, such as why  
I couldn’t get along with girls at school 
and why I was bullied. I always said 
the wrong thing, asking them what 
colour soap they used or how they 
spelled their name. And if I thought  
I had a friend I’d be really upset if they 
talked to anyone else. 

3  I took a drama course when I left 
school and it was the best thing I could 
have done. Eccentric people are 
accepted in theatrical circles and, for 
the first time, I had friends. It also 
taught me how to act normally; like 
most ‘Aspies’, I can imitate people 

even if I don’t understand them. 
Afterwards I studied French and 
Spanish at university. Aspies are good 
at deciphering codes, which is 
basically what languages are. 

4  I need    27      so it was better for 
me to live at home (with my parents) 
as I like things to happen at the same 
time every day. If I do take to 
something new it can become an 
obsession. When I decided to lose 
weight, I had to swim exactly the same 
number of lengths every day. It didn’t 
take me long to slim down and I even 
had a boyfriend for a while. It didn’t 
work out though, and now I’m sceptical 
about relationships. I’m quite a naïve 
person and I tend to attract 
manipulative or controlling men. 

5  Because I’m no good at reading 
body language, I never know if men 
are interested in me. I bought a book 
to help me understand facial 
expressions but I still have problems 
with my own. I tend to look blank, so 
people assume I’m not bright.  

6  When I was working at a call 
centre I overheard someone call me a 
‘pain’ because I kept asking the same 
thing. I gave my boss a leaflet about 
Asperger’s because I had been sacked 
from other jobs and I didn’t want to 
lose this one; a year later I was made 
redundant.  

7  I don’t want to get married or have 
children. I don’t like physical contact 
and I find children noisy and tiring. But 
Asperger’s has its advantages: I have 
good attention to detail, so I can 
remember information well. I know  
I have a lot to offer, I just need people 
to accept I’m different. 

Pagina: 687Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0071-a-11-2-o 19 lees verder ►►►

1p 24 What does having Asperger’s syndrome mean to Stephanie according to 
paragraph 1? 
A She has to put a lot of effort into communicating with people. 
B She is extremely shy when meeting new people. 
C She is not able to hurt people’s feelings. 
 

1p 25 Being diagnosed with Asperger’s syndrome was a relief for Stephanie. 
(see paragraph 2) 
Why? 
A She now understood her own behaviour. 
B She was able to make friends now. 
C She was not bullied any longer. 
 

1p 26 What did Stephanie find out when she took a drama course according to 
paragraph 3? 
She found out that she 
A could copy people’s behaviour. 
B liked being the centre of attention. 
C was less strange than some of her fellow actors. 
 

1p 27 Kies bij    27       in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A daily routine 
B financial support 
C medical help 
 

1p 28 “I still have problems with my own.” (paragraph 5) 
What do the words ‘my own’ refer to? (see paragraphs 4 and 5)  
A body language 
B boyfriend 
C facial expressions 
D relationships 
 

1p 29 Met de titel: “Please, accept I’m different” vraagt Stephanie om begrip. 
 Op welke manier vraagt ze in alinea 6 ook om begrip? 
 

1p 30 Welk voordeel heeft het volgens Stephanie als je Asperger hebt? (alinea 7) 
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Tekst 13 

 

As easy as ABC 
 

1 Hello. My name is Tony Cook. I am 
bald. It’s quite a story how  
I ended up bald. Everything is a story. 
Every little bit of your life is a story. 
I invented ABCtales.com, the most 
useful website for storytellers in the 
whole world. That’s why we get 
English language stories from 
Shanghai and Buenos Aires as well as 
London and New York. ABCtales is a 
huge meeting place of storytellers. Get 
out of prison, tell us your story, escape 
from a lover, tell us your story.  

2  One percent of the world writes 
stories. A storytelling site like this 
begins with someone who is forever 
finding stories in everything he or she 
does. The appetite for telling and 
writing stories is like breathing. 

3  I ran into a cleaner one day and 
she asked me what I do for a living.  
I told her that I collect stories from 
people and we put them on our 
website. So we go round catching 
tales. “Catching tales? What does this 
mean, she asked?” I told her that 
people often have a story to tell, but 
they don’t know where to begin. Give 
them a piece of paper and they freeze 
up. But get them to tell it and it flows. 

4  That’s what we do at ABCtales. 
The wonderful joy of seeing people 
start a story and soar. You meet 
people through storytelling. You 
sharpen your world view. In fact, it’s 
better than most other things in the 
world. A good story, well told, is like 
finding the meaning of life. Stories get 
you educated, they get you thinking, 

they get you 
communicating, 
and they get you 
helping others. 

5  I’ll tell you a 
story. I used to 
work in radio. I was a sports man. The 
big mouth who could shout the result, 
analyse field tactics, and also have a 
sensible thing or two to say about 
things like the war in Iraq. I was Mr 
Dynamic. And then the blow struck. 
I got ME1). I lost all my    34   . At times 
I was so weak, I couldn’t even get out 
of bed. 

6  Then I took my imagination for a 
walk. I reconstructed my world by 
imagining, by building my stories. By 
strengthening my mind, I strengthened 
my body. Though I’m now back on top, 
I still have to watch out. I spoke to 
other people who had been down there 
and come back. I realised that the 
break in my career brought me nearer 
to doing what I was best at: writing, 
collecting and supporting the story 
process.  

7  And now for the baldness! Well, 
you see what happened, I was skiing 
down a slope when I tumbled over and 
banged my head. A few weeks later, 
all my hair started falling out. I lost all 
my hair in a month, which made me 
more cuddly. And that’s how I intend to 
stay, but that’s another story. 
 
noot 1   ME = chronische vermoeidheidsziekte 
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1p 31 What is ABCtales.com according to paragraph 1? 
It’s a website where 
A all kinds of stories and books are reviewed. 
B people can buy all kinds of story books. 
C real-life stories can be posted.  
 

1p 32 “I told her that I collect stories.” (alinea 3) 
 Welke term gebruikt Tony voor de bovenstaand vetgedrukte uitdrukking in 

dezelfde alinea? 
Citeer (= schrijf over uit de tekst) twee woorden uit alinea 3 in je uitwerkbijlage. 
 

1p 33 “it’s better than most other things in the world” (paragraph 4) 
What does the word ‘it’ refer to? 
A communicating 
B helping others  
C meeting people 
D storytelling 
 

1p 34 Kies bij    34    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.  
A energy 
B money 
C work 
 

1p 35 “other people who had been down there and come back”(paragraph 6) 
What does Tony mean with this expression? 
These people had  
A been travelling abroad. 
B recovered from an illness. 
C been writing their stories. 
 

1p 36 “but that’s another story” (last line) 
What ‘story’ does Tony mean? 
the ‘story’ about 
A how he lost all his hair in one month 
B what had caused his illness 
C what his baldness brought him 
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Tekst 14 

 
1p 37 Hieronder staat een ingezonden brief uit het tijdschrift Horse & Hound. 

Wat is de bedoeling van de schrijfster? 
A Zij wil een grapje maken. 
B Zij wil een klacht uiten. 
C Zij wil reclame maken. 
D Zij wil waarschuwen.  
 
 

Letter of the month 
 

Make hay while the sun shines  
 
Sir - Regarding your article about the ‘epidemic levels’ of the yellow weed 
ragwort (News, 30 August), next spring a number of skeletal horses will be taken 
in by the rescue charities. Large numbers will have liver damage from eating 
ragwort and most will not recover. 

There has been a lot of haymaking in the late August sunshine. Ragwort 
has had all summer to take hold and thrive in the warm, wet conditions and 
horse owners should beware of buying hay unless they have seen the grassland 
beforehand and know it is ragwort-free. 

As we all know, ragwort is more palatable when dry and a hungry horse will 
eat it on a cold winter’s day. The effects are not instant, but ultimately, they are 
deadly. 
Sally Learoyd 
Tresaith, Cardigan 
 
 
The writer of the letter of the month wins a tasty 
surprise! 
 
 
Horse & Hound 
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Tekst 15 

 
1p 38 Welke mensen zullen blij zijn met het ‘recept’ van Recipe of the week? 

 
 

Recipe of  
the week 

 
DO YOU have a fussy eater? The 
kind who won’t eat this and 
won’t eat that and just pushes 
the food around the plate with a 
fork? If so, I have the perfect 
recipe for you.  
INGREDIENTS: 
A good shouty voice (550g) 
A less shouty voice (300g) 
A look that says it means 
 business (850g) 
A small pinch of threats 
 (available from Harrods 
 and other specialist stores) 
A glug of bribery. 
METHOD: First, take the good 
shouty voice, combine it with 
the look that means business 
and use both to tell it as it is. 
This could be: ‘Oh, for God’s 
sake, just eat it! What do you 
mean you don’t like carrots.  
You liked them yesterday! EAT!’ 
Next, add a pinch of threats: 
‘Look, if you don’t eat it, you do 
know a scary man will come in 
the middle of the night to cut off 
your nose, don’t you?’ 
Lastly, stir in the glug of bribery 
combined with the less shouty 
voice:  ‘There may be a tenner in 
it for you.’ 

■NB: This recipe also works for 
children. 

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. 

KB-0071-a-11-2-o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
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 

 
 1 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1   juist  onjuist 

2  juist   onjuist 

3  juist  onjuist 

4   juist  onjuist 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C  

 
 3 A B C  

 
 4 ............................................................................................................................ 

 
 5 Hij wil duidelijk maken dat ................................................................................... 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 3 

 
 6 A B C  

 
 7 A B C  

 
 8 A B C  

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C  

 
 11 A B C  

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4 

 
 12 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 13 A B C D E 

 
 

Tekst 6 

 
 14 ............................................................................................................................ 

 
 

Tekst 7 

 
 15 ............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................ 
 

 16 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 17 A B C D 

 
 18 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 

Pagina: 695Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0071-a-11-2-u 4 lees verder ►►►

Tekst 8 

 
 19 1 Shola Aleje ........................................................................................................ 

 
2 Corrine Burton .................................................................................................. 
 
3 Monique Wallace ............................................................................................... 
 
4 Jody McIntyre ................................................................................................... 
 
 

Tekst 9 

 
 20 A B C D 

 
 

Tekst 10 

 
 21 ............................................................................................................................ 

 
 

Tekst 11 

 
 22 ............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................ 
 

 23 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 12 

 
 24 A B C  

 
 25 A B C  

 
 26 A B C  

 
 27 A B C  

 
 28 A B C D 
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 29 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

 30 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 13 

 
 31 A B C  

 
 32 ............................................................................................................................ 

 
 33 A B C D 

 
 34 A B C  

 
 35 A B C  

 
 36 A B C  

 
 

Tekst 14 

 
 37 A B C D 

 
 

Tekst 15 

 
 38 ............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................ 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  KB-0071-a-11-2-u* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 

1 Regels voor de beoordeling 

 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 

2 Algemene regels 

 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 

3 Vakspecifieke regels 

 
Voor dit examen kunnen maximaal 41 scorepunten worden behaald. 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 

 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 

 
 1 maximumscore 2 

1  onjuist 
2  onjuist 
3  juist 
4  onjuist 
 
indien vier goed  2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed 0 
 
 

Tekst 2 

 
 2 C 

 
 3 A 

 
 4 maximumscore 1 

Hopefully it … Disney World. 
 

 5 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
(Hij wil duidelijk maken dat) de reis veilig is. 
 
 

Tekst 3 

 
 6 B 

 
 7 C 

 
 8 C 

 
 9 B 

 
 10 B 

 
 11 A 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 
 

Tekst 4 

 
 12 C 

 
 

Tekst 5 

 
 13 E 

 
 

Tekst 6 

 
 14 maximumscore 1 

4 
 
 

Tekst 7 

 
 15 maximumscore 1 

over-zealous traffic wardens 
 
Opmerking 
Als er meer of minder wordt geciteerd, geen scorepunt toekennen. 
 

 16 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
‘ww’ plus ‘het nummer(bord van de auto)/het kenteken/registratienummer 
sms’en (naar 60030)’ 
 
Opmerking 
Als één van de drie elementen ontbreekt, geen scorepunt toekennen. 
 

 17 C 
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Vraag Antwoord Scores

 18 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier goed 2 
indien drie goed 1 
indien twee of minder goed  0 
 
 

Tekst 8 

 
 19 maximumscore 2 

1 e 
2 d 
3 b 
4 c 
 
indien vier goed 2 
indien drie goed  1 
indien twee of minder goed  0 
 
 

Tekst 9 

 
 20 A 

 
 

Tekst 10 

 
 21 maximumscore 1 

3 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 11 

 
 22 maximumscore 1 

een antwoord met de volgende strekking: 
de mensen/(haar twee) baasjes/volwassenen 
 

 23 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Ze kan (een dagboek) schrijven/praten. / Ze kan gedachten op schrift 
zetten/verwoorden. 
 
 

Tekst 12 

 
 24 A 

 
 25 A 

 
 26 A 

 
 27 A 

 
 28 C 

 
 29 maximumscore 1 

een antwoord met de volgende strekking: 
door haar baas een folder/brochure te geven (met uitleg over (haar) 
handicap/afwijking/Asperger) 
 

 30 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Ze kan goed informatie/dingen onthouden. / Ze heeft oog voor detail. 
 
 

Tekst 13 

 
 31 C 

 
 32 maximumscore 1 

catching tales 
 

 33 D 
 

 34 A 
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Vraag Antwoord Scores

 35 B 
 

 36 C 
 
 

Tekst 14 

 
 37 D 

 
 

Tekst 15 

 
 38 maximumscore 1 

een antwoord met de volgende strekking: 
moeders/vaders met kinderen die moeilijk eten / mensen die te maken 
hebben met/koken voor lastige eters 
 
 

5 Inzenden scores 

 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito. 
 
 

6 Bronvermeldingen 

 
tekst 3  The Daily Mirror 2008 

tekst 7  The Voice 

tekst 8  The Telegraph Weekend 

tekst 12  The Daily Express 2008 

tekst 13  The Big Issue 2006 

 

einde  KB-0071-a-11-2-c* 

Pagina: 705Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



KB-0071-a-10-1-o 

Examen VMBO-KB 

2010 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 26 mei
13.30 - 15.30 uur
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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 Hieronder staat een vrij positief artikel over de teenslippers Sandmonkeys.  
Wat is het enige punt van kritiek op de slippers? 
 

GoodBuyGuide 
 
What is it  
A website (www.sand-monkey.com) selling pretty leather flip-
flops made by hand in Kenya with trimmings made from local 
beads, fabrics and shells. The company is based in Somerset 
and run by Ash Sinfield, who came up with the idea three 
years ago when she was running a luxury safari camp in the Masai Mara. 
 
How does it work  
Orders are via the website and despatched by Royal Mail Special Delivery, for 
which there is an extra charge. 
 

Why buy  
Sandals are well made from good quality leather and 
are cut squarer at the heel and toe for a more 
comfortable fit. The sandals are categorised into ‘day’, 
‘beach’ and ‘evening’ though each design could easily 
be worn at any time of day. 
 
What we like about them 

We love the way Sandmonkey has taken the basic leather thong sandal, with its 
dusty, biblical overtones, and turned it into something rather funky and 
glamorous. The packaging is great too: they come in a pretty drawstring bag 
(these can also be bought separately for £4.50). 
 
Could do better  
There is also a man’s range which at present consists of just one fairly basic 
design. Men need flip-flops too - we’d like to see more 
designs for men. 
 
Verdict  
Excellent for anyone who finds synthetic flip-flops 
uncomfortable or is looking for a chic alternative.  
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Fail-safe  
sister 
“I revised hard for  

my exams, so when 

I didn’t get the 

grades I wanted, 

I felt like a total failure.  

When I had to retake them, I couldn’t face 

failure again, so on the day of the exams 

I didn’t even bother to turn up. Now I’ve 

changed track - I’m doing hair beauty 

therapy instead of more academic subjects. 

I’m doing well but I’m still scared about 

how I’ll feel when it comes to taking the 

exams this summer.” 
Emily Littler-Gordon, 18, Scotland 
 
Lyndia: “It’s all between your ears. You’re 
scared that if you try and fail, then you’ll 
feel worse than if you didn’t try at all. So 
low hopes = less disappointment. 
Have a real go at an exam, but don’t tell 
anyone that you’re doing it. Once you’ve 
tasted what it feels like to try and succeed 
with no expectations, you’ll start to feel 
better about yourself, which will lead to 
even more success.” 

Tekst 2 
 

1p 2 Wat is het advies van Lyndia aan Emily? 
A Vertel mensen pas achteraf dat je examen hebt gedaan. 
B Zoek professionele hulp om je examenvrees te verminderen. 
C Zorg dat je veel oefent voordat je opgaat voor je examen. 
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Tekst 3 
 

The First Recycling Martyr  
A single scrap of paper in a bag for glass and tins turned a 
young man into a criminal  
 

1 28-year-old Michael Reeves has 
become Britain’s first recycling martyr 
after a court fined him £200 for 
disobeying rules about sorting out 
rubbish. He had volunteered to take 
part in a recycling project organised by 
Swansea Council. But somehow a 
single piece of junk mail found its way 
into a bag which was meant for other 
rubbish. And when council workers 
found his name and address on it, they 
prosecuted. 

2  The case caused widespread 
anger. Even Friends of the Earth said 
that Mr Reeves’ case could ‘put people 
off recycling’ - and that’s bad news. 
Moreover millions of householders are 
already struggling to make sense of 
confusing rules concerning disposal of 
their rubbish. 

3  Mr Reeves told The Mail on 
Sunday: “I now have a criminal record 
and it will be a burden to me. I will 
have to explain myself every time 
I apply for a new job. And if I want to 
go to the United States I will have to 
apply for a special entry visa for the 
rest of my life. 

4  I am not a violent man or a 
drunkard. I have not held up a bank. 
I have not committed fraud. But when 
I allowed a single piece of junk mail to 
appear in the wrong sort of recycling 
bag I found myself committing a crime. 
It was not me who put the letter in the 
recycling bag. It was not even my bag. 
Yet the presence of my address 
between the cans and bottles was 
enough for the court to find me guilty. 
I have always been happy to do my bit 

for the 
environment 
but I couldn’t 
care less 
now.” 

5  He said his first mistake was to put 
his rubbish out a day early, but only 
because he was going on holiday the 
next day. It was met with a warning 
that any further slip-ups would result in 
legal actions. “Duly warned I carried on 
separating the rubbish,” he said. Then 
came the summons1) accusing him of 
violating the order. “I was shocked and 
had no idea what to do,” he said. “At 
one point I even thought I would end 
up in jail. The irony is that I would have 
been better off not recycling at all, just 
loading everything in a single rubbish 
bag. But like most people I supported 
the principle and was happy to play my 
part.” 

6  A Swansea council spokesman 
said: “It is very rare for us to take this 
line but it is unfortunate that Mr 
Reeves didn’t contact us at any point. 
When he didn’t respond to a second 
enforcement notice over his 
contaminated rubbish, we had no 
option but to issue summons. It was 
dealt with in the magistrate court which 
means Mr Reeves now has a criminal 
record.”  

7  Mr Reeves no longer bothers with 
recycling. Paper, cans, plastic 
wrappers, they all go straight into the 
black bag. It’s not a very noble attitude 
but recycling has made him into a 
criminal, he explains. 

 
noot 1 oproep om voor de rechtbank te verschijnen 
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1p 3 What becomes clear about Michael Reeves in paragraph 1? 
A He got a big fine for illegally dumping rubbish. 
B He had to go to court for offending council workers. 
C He refused to participate in a project organised by the council. 
D He was punished for not separating his rubbish in the right way. 
 

1p 4 “and that’s bad news.” (paragraph 2) 
What is the bad news? 
A Environmental groups have organised a protest against the council. 
B Fewer people might be willing to recycle their garbage. 
C Mr Reeves’ verdict has caused an outrage in and around Swansea. 
D Rules for recycling will be getting stricter. 
 

2p 5 Welke gevolgen heeft het hebben van een strafblad voor Michael volgens 
alinea 3? 
� Schrijf twee gevolgen op. 
 

1p 6 “I couldn’t care less now.” (paragraph 4) 
What does Mr Reeves want to say with these words? 
A He is not interested in who put the envelope with his address inside the bag. 
B He will no longer be bothered about having a criminal record. 
C He will stop making an effort to sort out his rubbish. 
 

1p 7 Wat had meneer Reeves kunnen doen om niet in de problemen te raken volgens 
alinea 5? 
 

1p 8 Why did Swansea council eventually take Mr Reeves to court according to 
paragraphs 5 and 6? 
A Mr Reeves could not explain how his rubbish got contaminated. 
B Mr Reeves had put his rubbish outside on the wrong day. 
C Mr Reeves ignored the letters that were sent by the council. 
 

1p 9 In alinea 7 wordt gezegd dat meneer Reeves is gestopt met het scheiden van 
afval. 
� Waaruit blijkt dat hij afval scheiden eerst wel een goed initiatief vond? 
 Schrijf (een deel van) een zin over waaruit dat blijkt. 

Gebruik de hele tekst voor je antwoord. 
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Tekst 4 
 

1p 10 Wat is de ‘challenge’ die in deze advertentie genoemd wordt?  
A het grootste aantal sponsors werven voor een goed doel 
B in korte tijd een zware prestatie leveren 
C meedoen aan veeleisend wetenschappelijk onderzoek 
D zo goedkoop mogelijk door Groot-Brittannië reizen 
 
 
 
THREE PEAKS CHALLENGE 
 
Climb the three highest 
mountains in England, Scotland 
and Wales in 24 hours. 
Teams of 4 to 6 including driver. 
Are you up to the challenge? 
You will receive: 

• Paddington mascot 
• T-shirts 
• First Aid support 
• Full marshalling 
• Medals and trophies 

 
8 & 9 JULY 2010 
BEN NEVIS � SCAFELL �
 SNOWDON � 
 
For further information and an 
application form 

0845 408 2698 
events@actionforcharity.co.uk 
www.actionforcharity.co.uk 
The Three Peaks Challenge is 
managed by Action for Charity on behalf of the Action 
Medical Research. 
 
Raising funds for Action Medical Research, the  
forward-thinking charity (Registered Charity No. 208701) 
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Tekst 5 
 

1p 11 Voor wie is deze advertentie in het blad Glamour vooral bedoeld? 
A alcoholisten die willen afkicken 
B brandweerlieden die niet roken en drinken 
C mensen die hun huis brandveilig willen maken 
D vrouwen die bij de brandweer willen werken 
 

 
 

GLAMOUR Recruitment 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BECOME a firefighter. One more 
drink, one last cigarette. It could 
be one more fatal fire. So no 
matter how quickly we respond to 
an emergency, the best way of  
saving lives and securing homes 
is by promoting fire safety. That’s 
why firefighters today are not only 
physically fit; they have the ability 
to get through to people. 
Could you? For further 
information on Open Days for 
Women, please call  
Dawne Marks on 020 7587 6166 
or email dawne.marks@london-
fire.gov.uk  
Please quote Glamour. 
 
YOU LOOK AFTER YOURSELF 
LOOK OUT FOR OTHERS 

DRINKING CAN REDUCE 
YOUR LIFE 
EXPECTANCY 
TO SECONDS 
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Tekst 6 
 

1p 12 Je hebt met een aantal mensen een caravan gehuurd. Jij wilt gaan koken. Je 
hebt de gasfles gecontroleerd; die is vol, maar je krijgt het gas niet aan. 
� Wat moet je dan doen volgens de tekst? 
 

 

Operating Instructions for 
use 

in your caravan 
Please find below some useful points to take note of when in 

your caravan. 

 
 
Fridges 
 
Please check that the fridge is switched on at all wall sockets before placing your 
food items inside. 
 
Gas 
 
Should you require a replacement gas bottle if your supply has run out, please 
call into Reception or call 01289 381333 during the day or Park Patrol after 
hours on 07850 381614. 
Please note: ensure the lid on your gas cooker is pushed back as far as it can go, 
as there is a safety device fitted to it which will prevent the gas from coming 
through if the lid is not back far enough. 
 
Heaters 
 
Extra heating is provided as standard in Gold Olympic caravans only. To operate 
the heating please follow the instructions below: 
Gas Central Heating Radiators – these will be operated by a timer on the 
main boiler. There may also be an additional thermostat in the lounge or hallway 
(similar to what you would have at home), turn the thermostat until you feel it 
click, this will then turn on the heating. 
Electric Panel Heaters – these are operated by a timer control panel which 
you will find in either a bedroom cupboard, hallway or boiler cupboard. You are 
looking for a white box with two buttons on – ‘Start’ & ‘Cancel’, once located 
press ‘Start’ & the heaters will come on for 4 – 6 hours. If the heaters have 
individual switches as well, switch on those that you require. 
 

After following the above instructions, if you have any queries 
please pop into Reception or call on 01289 381333 or after 

hours on 07850 381614. 
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Tekst 7 
 

1p 13 Het Casio horloge in de advertentie van The Sunday Times is 
A een cadeau voor nieuwe abonnees. 
B een gewild verzamelobject. 
C een prijs voor de snelste inzenders van de bon. 
D een speciale aanbieding. 
 

Solar powered Atomic Casio watch 
£99.95 rrp £199.95 incl. free p&p 
Accurate to within one second in a million 
years 
 
Brand leader Casio offers readers the perfect 
combination of solar power, radio controlled technology 
and an incredible £100 saving off the regular retail price. 
Features include five daily alarms, 1/100 second 
stopwatch, world time, 10ATM (100metres) 
water-resistance, electroluminescent backlight, stainless 
steel case, strap and solar-powered technology. 
This superb timepiece automatically receives the time 
and date from the British Telecom transmitter at Rugby and from Mainflingen, 
Germany, which have transmission ranges of approximately 900 miles each. So 
not only will this watch self-adjust for summer and winter in the UK, it can also 
be set to automatically adjust to central European time. (The time can be set 
manually if required.) 
Stocks are strictly limited. 
Model: WVA-510DU 2AVER 
THE SUNDAY TIMES DIRECT Solar Casio watch offer. 
Send this coupon and remittance to: THE SUNDAY TIMES DIRECT Solar Casio 
watch offer JH266, Euro House, Sittingbourne. Kent. ME10 3US
 
ITEM QTY PRICE TOTAL 
Solar Casio 
watch, SAVE 
£100 

 £99.95  

  TOTAL  
I enclose a cheque/postal order(s) made 
payable to: 
THE SUNDAY TIMES DIRECT Solar 
Casio watch offer JH 266 
Value £ ________________________________  
Please write name and address on back of 
all cheques. 
Or please debit my Switch/Maestro or 
Visa/MasterCard: 
_______________________________________  
Start date___  Expiry date____  Issue 
no_________  

Signature_____________________________  
 

Mr  Mrs  Miss  Ms  Other_________  
First name ______________  Initial _______  
Surname _____________________________  
Address ______________________________  
________________  Postcode___________  

DOB (dd/mm/yy) _______________________  
Daytime contact number_________________  
Mobile phone number* __________________  
E-mail ____________ @ ________________  
Offer available in the UK only. Allow 21 
days for delivery. If dissatisfied, please 
return goods within seven days for a full 
refund. No claims for loss in transit can be 
made after 60 days. Offer is subject to 
availability. 

To order, call 0871 590 5902 
quoting JH 266
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Tekst 8  
 

1p 14 Wat zou men kunnen afleiden uit deze cartoon? 
De vrouw in de cartoon is bang voor 
A contact met onverzorgde types. 
B het vergaan van de wereld. 
C het verlies van klanten. 
 

 
Tekst 9 

 
1p 15 Wat  was de reden dat de 82-jarige dame gevraagd werd haar hoed in de pub af 

te zetten? 
A De gezichten van de gasten moesten zichtbaar zijn. 
B De hoed zag er vies en onsmakelijk uit. 
C Het bedienend personeel kon er niet goed langs. 
D Het materiaal van de hoed was brandgevaarlijk. 
 
 
Hellraiser of the week 
 
An 82-year-old woman has been asked to remove her hat while having lunch in 
a pub in case she posed a security risk, it was reported last week. Betty 
Wilbraham stopped for lunch at the Hereward in Ely, Cambridgeshire. When she 
ordered her food, she was told it was a ‘hatless pub’. Licensee Tony Love told 
The Daily Mail: “Mrs Wilbraham does not understand that the world is changing. 
It’s all to do with the Closed Circuit TV. We cannot be seen to be discriminating 
between the youths and the elderly people.” 
 

EH… 
WOULD YOU 

MIND MOVING 
JUST A LITTLE 

FURTHER DOWN 
THE ROAD!

THE 
END IS 
NIGH!
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Tekst 10 
 

1p 16 De BBC verzorgt nog niet zo heel lang rondleidingen.  
� Uit welke zin blijkt dat? 
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van deze zin over in je 
uitwerkbijlage. 
 

1p 17 Waaruit blijkt de kwaliteit van de BBC-tour? 
Schrijf een woord/woorden over in je uitwerkbijlage 
 

BBC TELEVISION CENTRE TOURS 
Tours of BBC Television Centre give you an insight into the world of BBC 
Television. What goes on behind the gates at Shepherd’s Bush has been one of 
the best kept secrets for over 40 years but the secret is now out. The BBC is 
keen to welcome visitors into its heart to celebrate the history, the here and now, 
and the digital future of BBC Television. 
 
On the award-winning tour of BBC Television Centre you will see what happens 
within the most famous TV headquarters in the world. Thousands of 
programmes are produced here every year, including favourites such as Top of 
the Pops, Friday Night with Jonathan Ross, Little Britain and Strictly Come 
Dancing. On your tour you are likely to see into studios, visit BBC News, go into 
a dressing room and have a play in our interactive studio. A team of well-
informed guides will show you famous landmarks at BBC Television Centre and 
make sure you get to see the most entertaining areas available.  
 
Please note that BBC Television Centre is a working building and some of 
the programmes only record at certain times of the year or on certain days, 
so we cannot guarantee what or who you will see on the day of your visit. 
No two tours are ever the same, and some days are busier than others. 
 
If you are interested in one of our tours* or would like to make inquiries, please 
write to: 
Jimmy Kane, BBC Television Centre, Wood Lane, London W12 7R, England  
*Please note that all tours are English spoken.
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Tekst 11 
 

 ‘X Factor’ auditions for buskers’1)  
 
By Victoria Thake 
 
(1) Buskers will be 
made to appear in 
an X Factor-style 
audition before 
being allowed to 
perform in a city 
centre. 
(2) Nottingham 
City Council has 
decided to 
introduce the 
elimination process in an attempt to 
improve the quality of street 
entertainment in the main square to 
the benefit of the general public. 
Budding performers will have to prove 
their talent to a panel of judges before 
being issued special permits which 
allow them to busk in one of six 
designated spots. 
(3) Baljit Thandi, of the city centre 
management team, said: “We are 
looking to introduce the scheme from 
the end of January and we hope to 

attract street performers with 
genuine talent who will 
   18   .” 
(4) The council came up with 
the idea after complaints 
from retailers and members 
of the public about pushy 
beggars masquerading as 
buskers. It is thought many 
beggars ignore vagrancy 
laws and avoid arrest by 

   19   . 
(5) Under the new scheme, anyone 
caught performing in the city centre 
without a permit, or outside of the 
designated performance areas, will be 
moved on by street wardens or police. 
(6) “The audition panel will consist of 
city centre employees and members of 
the public so we get a good idea of 
what is appreciated and what isn’t,” Ms 
Thandi said. “That way, rather than a 
nuisance, buskers can become a 
tourist attraction.” 

 

 
 

noot 1 busker: straatmuzikant 
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1p 18 Kies bij    18    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A be sent off to the suburbs 
B enrich the shopping experience 
C not be too expensive 
D support the other performers 
 

1p 19 Kies bij    19   in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A behaving like shoppers 
B being a nuisance 
C posing as street performers 
D showing their permits 
 

1p 20 Ms Thandi beschrijft in de laatste alinea twee keer het imago van de 
straatmuzikant.  
� Welke benaming gebruikt ze voor hoe het imago was en welke voor hoe het 
imago moet gaan worden?  
Schrijf de twee woorden in de juiste volgorde over in je uitwerkbijlage.  
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Tekst 12 
 
Denmark is the world’s happiest country – official 

 
For those who think a tropical 
island paradise or a Beverly Hills 
mansion is the ultimate key to 
contentment, think again. The 
happiest place in the world is, 5 
according to sociologists, far closer 
to home. 

In a new study aimed at 
charting each country’s levels of 
happiness, Denmark has scored top 10 
marks, followed closely by 
Switzerland, Austria and Ireland. 
Britain came 41st, 18 places behind 
the United States. 

The study, conducted by the 15 
University of Leicester, compiled 
data from 178 countries and 100 
global studies to map happiness 
across the world and found that 
countries with good access to 20 
healthcare and education came out 
on top. 

The report’s author, Adrian 
White, said the results showed that 
people in the West should realise 25 
how lucky they were. “The current 
obsession in the West about how 
unhappy we are really needs a 
reality check,” he said. “I think one 
of the most destructive myths is 30 
that people in intense poverty are 
actually happy. Because if you 
believe that, why should you do 
anything?” 
 Most of Africa and the former 35 
Soviet republics scored worst. 
Burundi, Zimbabwe and the 
Democratic Republic of Congo 
were the world’s least happy 
places. 40 

 
 
However, the report did    22   . 

The tiny Himalayan nation of 
Bhutan, ruled by an authoritarian 
monarch, unexpectedly came 
eighth, while well-off nations such 45 
as Japan and France languished at 
90th and 62nd respectively. 

Benjamin Holst, a Danish 
journalist, said that Denmark’s 
high suicide rate – the second 50 
worst in Europe – and a recent rise 
in xenophobia1) should make 
people question just how content 
Danes were. 

“I’m not sure about these 55 
studies and I really wonder about 
the suicide rates in Denmark,” he 
said. “I mean is it that we’re so 
happy we kill ourselves? I really 
wonder about that.” 60 

 
On top of the world 

1 Denmark 6 Finland 
2 Switzerland 7 Sweden 
3 Austria 8 Bhutan 
4 Ireland 9 Brunei 
5 Bahamas 10 Canada 

By Jerome Taylor 

noot 1 xenophobia: angst voor vreemdelingen 
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1p 21 How does the writer introduce the subject of the article in lines 1-14? 
He introduces it by 
A asking a question. 
B expressing his opinion. 
C making a statement. 
D telling a joke. 
 

1p 22 Kies bij    22    in regel 41 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A cause a lot of anxiety 
B contain some surprises 
C not bring any new facts 
D not reflect the truth 
 

2p 23 Op welke twee punten scoren de ‘gelukkigste landen’ hoog volgens het rapport? 
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Tekst 13 
 

All-girls Soccer Tournament? 
 

 
 
Few things can be more exciting than all-girls soccer tournaments, and few all-
girls soccer tournaments can be more exciting than that held in Foggia, Italy, 
where a 42-year-old man tried to pass himself off as a female 16-year-old 
goalie. The impostor in question was trainer Pucci, who was forced to put on a 
wig, bra and pair of small ripe melons when his official keeper failed to turn up 
for an important knock-out match. 
“We’d been training for this match for two years and I wasn’t going to see us 
lose because we didn’t have a goalkeeper,” explained Mr Pucci, “so I put on my 
melons and went out to great applause. I felt like Pélé.” According to the referee, 
Pucci’s short, fat, hairy legs were not that unusual for a buxom country girl who 
had grown up in the hills tending sheep, and the bewigged trainer played the 
entire first half without any trouble, even managing to save a penalty. Things 
started to unravel in the second half, however, when Mr Pucci punched one of 
the opposing team and ordered her, in a deep growl, to back off. It was, 
however, when one of his melons exploded after a particularly athletic save that 
Pucci’s true identity was revealed. “It was a shame,” confessed the referee, 
“because I found her rather attractive, in a homely sort of way.”  
 

1p 24 Why did the Italian trainer Piero Pucci dress up as a female goalkeeper? 
A He wanted to draw attention to female soccer. 
B He was making a joke as it was his last match with the team. 
C He was replacing a player who did not show up. 
 

1p 25 How was Mr Pucci’s true identity revealed? 
A His disguise was ruined after he saved a ball. 
B His legs had too much hair on them. 
C His voice was too low for a female. 
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Tekst 14 
 

1p 26 Waarom is er in Duitsland een mobiele moskee gemaakt? 
A om met één moskee meerdere wijken van dienst te kunnen zijn 
B om niet-moslims kennis te laten maken met het geloof 
C omdat dat goedkoper is dan een stenen moskee 
 
 
 
 
 

    Mobile Mosque 

 
 
 
The Pope has his Popemobile, the US 
president his armoured Lincoln and 
now the Muslims are to get an 
Islamobile. 

The Islamobile or Motormosque, 
pictured above, features two retractable 
minarets, a cupola with crescent moon 
and loudspeakers that broadcast 
Islamic messages. 

The 45ft-long vehicle, which can be 
rented out for £350 a day, was built in 
Germany as a holy information point on  
wheels. 

 
 
 

 
The £150,000 vehicle was 

designed to educate non-Muslims 
about Islam. 

“With the help of Allah and 
thanks to the work of our volunteers, 
the Islamobile is an effective 
educational tool, whose purpose it is 
to familiarise Western society with 
Islam,” said a spokesman. 

It comes at a time of rising 
religious tensions in Germany, which 
is home to three million Muslims. 
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Tekst 15 
 
 

Helping hoodies hatch into good eggs  
 
 
 
Clive Aslet meets Roger Hosking, 
a farmer who combines rearing 
livestock with aiding delinquents 
 
 
 
 
 

1 Picture this, Roger Hosking, a 
Derbyshire farmer, is collecting eggs 
with a young assistant. The assistant 
is carrying 15 dozen of them. And then 
for no apparent reason, he has thrown 
them at Roger who is dripping egg yolk 
and standing ankle deep in broken 
shells. Question is: what happens 
next? Does Roger tell him to get off 
the farm and never come back? Or 
say, in a mild sort of way, without 
judgement: “Why did you do that?” and 
end up with a better understanding of 
the teenager than anyone has had in 
the lad’s life. 

2  Roger, 64, has owned the 100- 
acre farm Highfields Happy Hens since 
1967. On the farm he keeps free range 
hens (25,000), turkeys (1,600 - but that 
was before Christmas), a few sheep, 
pigs and goats. But what he and his 
wife, Beryl, principally farm are 
delinquents, the sort of hoodies that 
everyone else has given up on. The 
Hoskings have been working with the 
Youth Offending Service since their 
sheep were slaughtered during a foot 
and mouth1) outbreak and they were 
forced to find new ways of increasing 
their budget. 

3  The delinquents they work with, 
have been expelled from school and 
spend their free time smashing up bus 
shelters and taunting the police. Roger 
has had his collarbone broken, and no 
end of windows smashed. But 
something about the farm works. The 
re-offending rate is almost nil. The only 
exception was one lonely boy who 
made sure he got caught, in order to 
be sent back to the farm. 

4  Both Roger and Beryl have no 
degree in social science, no social 
work training. Their success is built on 
the twin foundations of egg collecting 
and love. Roger Hosking, who looks 
more like a jovial monk than a farmer, 
explains the magic of eggs. “At first the 
kids who come crush them, they are so 
angry and tense that they’ll pick up 
three eggs and they are squashed. 
These youngsters come with angry 
hands. But their hands change. Within 
a day or two – certainly within a week 
– I can guarantee those angry hands 
have become gentle hands. They’ve 
never thought gentle before. Thinking 
gentle means I can have a decent 
conversation without swearing.” 

5  Egg collecting is not a mind-
stretching job. While two people are at 

noot 1 foot and mouth = mond en klauwzeer, een ziekte waarbij dieren moeten worden afgemaakt. 
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it, they have time to talk. It is the 
talking that leads to the blow-ups, 
personal violence and sometimes egg 
throwing. When the lad who threw the 
15 dozen eggs got over his explosion, 
he started to talk, then cry. Finally, he 
took off his shirt and showed Roger a 
back that was covered in wounds. 
They were from the dog that his father 
would set on him for misbehaviour. 

6  Then there is love. It is a word 
Roger uses quite a lot, but in no soppy 
sense. One day Roger came back at 
lunch time to find the yard wrecked, 
the walls covered in graffiti. Roger told 
the culprit: “If you do that again, you’ll 
have to go.” Then he realised that 
those words had been said to that boy 
time and time again in his life. The 

Hoskings faced a choice: stop 
fostering or stop being farmers. They 
decided to tough it out. Profit came 
second. “To be honest with you, I 
wasn’t a very successful farmer.” 
Whatever happens, they will never 
again ask anybody to leave. 

7  Roger and Beryl hope that the 
model of their Highfields Happy Hens 
will be rolled out across Britain. Roger 
believes: “Every town and city has kids 
being expelled from school and a 
market for free range eggs. If the 
Hosking principle could be applied 
nationwide, a major social problem 
would be solved.” 
 
 
 

 
 

1p 27 What is described in paragraph 1? 
A the atmosphere on Roger Hosking’s farm 
B the reason why Roger Hosking started a farm 
C what Roger Hosking’s farm looks like 
 

1p 28 Op de boerderij van de familie Hosking wordt met jongeren gewerkt. 
� Schrijf een deel van een zin uit alinea 2 over waarin uitgelegd wordt om wat 

voor jongeren het hier gaat.  
 

1p 29 Why did Roger and Beryl start working with the Youth Offending Service 
according to paragraph 2? 
A They had always wanted to work with youngsters.  
B They had to look for other means to earn money. 
C They needed some more help on the farm.  
 

1p 30 Roger’s approach seems to be very successful. How can this be concluded from 
paragraph 3? 
A More and more youngsters are asking to be placed on the farm. 
B Vandalism in and around the farm has decreased considerably. 
C Youngsters hardly ever commit crimes again after having left the farm. 
 

1p 31 Roger and Beryl Hosking use egg collecting as a therapy (paragraph 4). 
Why is that? 
A It gives youngsters a daily routine. 
B It is something everyone can learn to do. 
C It calms youngsters down. 
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1p 32 Why did the boy cry? (paragraph 5) 
A He had just remembered some terrible experiences. 
B He was afraid Roger would be mad at him. 
C He was sorry for having thrown eggs at Roger. 
 

1p 33 What did Roger and Beryl learn from the incident mentioned in paragraph 6? 
A Looking after these youngsters would be their most important task. 
B Pampering youngsters was not the way to change their behaviour. 
C Some youngsters are too damaged and cannot be helped. 
 

1p 34 Wat hopen Roger en Beryl volgens alinea 7? 
 
 

Tekst 16 
 

1p 35 Je wilt met je kleine nichtje naar een show waarin jullie ook zelf kunnen 
meedoen. 
Naar welke voorstelling gaan jullie?  
A Tractor Tom 
B Nutcracker Ballet 
C Muttnik The First Dog in Space 
D Hickory Dickory & The Superbug 
E Fun Song Factory 
F Dave Benson Philips 
 
 
 

 
 

Saturday 9 September 
Tractor Tom 
Ages 3-7. The show will combine a  
strong storyline, plenty of laughter, song 
and dance in the familiar, yet  
imaginative, setting for Springhill Farm. 

   Saturday 9 September 
Nutcracker Ballet 
This magical and most enchanting of all 
fairy tales is performed by a company 
of first class international dancers. It 
brings the magic of Christmas and 
Clara’s toys to life - as the Nutcracker 
transforms into a handsome Prince, 
and toy soldiers prepare to battle. This 
show is enchanting for all ages. 

Theatre Royal Margate 

Box Office: 01303 228600

Leas Cliff Hall Folkstone 

Box Office: 01843 293877
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Saturday 28 October 
Muttnik The First Dog in Space 
An imaginative slant on what happened to 
Laika, the dog that the Russians sent into 
space aboard the rocket Sputnik 2 in 
1957. This enchanting tale is told with 
dance, music and puppetry. 
 

Saturday 14 October 
Fun Song Factory 
This wonderful show for young children 
not only explores well known action 
songs but also offers brand new pop 
songs especially written for the preschool 
age range and performed by the Fun 
Song crew. 
The Fun Song Factory crew encourage 
the young audience to join in, solve 
puzzles and especially have a fun time! 

29 November - 2 December 
Hickory Dickory & The Superbug 
Cherryhill are back after a 3-year break 
with this new family pantomime by Jim 
Sperinck.  
Visit  www.avenuetheatre.co.uk for 
more details. 
 
 

Saturday 28 October 
Dave Benson Philips 
A live show based on the popular 
children’s video starring the well-known 
children’s entertainer and TV presenter 
Dave Benson Phillips and his cute furry 
friend Big Bear. It’s the perfect show for 
young children (under 7’s) and the 
grown-ups will love it too! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

 

St Mary’s Hall Studio Theatre, 
Canterbury 

Canterbury Festival 

Box Office: 01227 378188 

Assembly Hall  
Tunbridge Wells 

Box Office: 01892 530613 

Avenue Theatre Sittingbourne 

Box Office: 01795 471149 

Orchard Theatre  
Dartford 

Box Office: 01322 220000 
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Tekst 17 
 

Biscuits sacrificed to reduce seagull population 
 

 
 
 

1  Bristol City Council has 
become so fed up with the growing 
seagull population in their city, that 
they are spending £25,000 on 
tackling the problem. More than 
2,000 pairs of the birds are 
believed to be living in the city 
centre and the population is rising 
by an estimated 17 per cent a 
year. The population explosion, 
which has been blamed on fast 
food litter left by people, has led to 
a flood of complaints from 
residents. The gulls are notoriously 
noisy - particularly during the 
mating season - and produce large 
quantities of droppings. There 
have also been some reports of 
seagulls dive-bombing people to 
protect their territory. 

2  Steve Cromer, deputy council 
leader, looked into the problem 
and found the authority’s options 
were extremely limited. He was 

told that shooting the birds was 
considered too dangerous. The 
only long-term solution to the 
problem was dipping the eggs in a 
mineral oil to make them sterile. 

3  Faced with a £30,000 bill to 
carry out the oil-dipping 
programme across the city, 
Mr Cromer found a way of saving 
money from an unlikely source. 
“I was looking into catering costs 
and one of the things that came up 
was the money we spent on 
biscuits at meetings, which was 
quite a considerable amount. 
At the same time a colleague was 
looking into a trial involving dipping 
seagull eggs in oil. The cost of the 
dipping scheme was around 
£30,000 and I said ‘I think I’ve 
found £25,000’- by axing the 
biscuits. Biscuits just seemed a 
luxury we could easily do without!”  
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1p 36 Waardoor komen er volgens alinea 1 steeds meer meeuwen in het centrum van 
de stad Bristol? 
 

2p 37 Welke drie problemen veroorzaken de zeemeeuwen volgens alinea 1? 
 

1p 38 Steve Cromer was advised on how to deal with Bristol’s seagull problem. 
What was this advice according to paragraph 2? 
A to catch the birds and kill them 
B to empty all the rubbish bins every day 
C to prevent the seagulls from getting young ones 
 

1p 39 Wat zullen volgens alinea 3 de gemeenteambtenaren van de gemeente Bristol 
moeten missen als het plan van Steve Cromer doorgaat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einde � KB-0071-a-10-1-o* KB-0071-a-10-1-o* 

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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 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
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 
 

 1 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C  
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
 

 6 A B C  
 

 7 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 8 A B C  
 

 9 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 4 
 

 10 A B C D 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 
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Tekst 12 
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 29 A B C  
 

 30 A B C  
 

 31 A B C  
 

 32 A B C  
 

 33 A B C  
 

 34 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Tekst 16 
 

 35 A B C D E F 
 
 

Tekst 17 
 

 36 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 37 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
3 .......................................................................................................................... 
 
 

 38 A B C  
 

 39 ............................................................................................................................ 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  KB-0071-a-10-1-u* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 42 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
  

Tekst 1  
 

 1 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Er zijn te weinig/Er is maar één model(len) voor mannen. 
 
 

Tekst 2  
 

 2 A 
 
 

Tekst 3  
 

 3 D 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 2 
twee antwoorden met de volgende strekking: 
• Hij moet het (steeds) uitleggen bij sollicitaties 1 
• Hij moet een speciaal visum aanvragen als hij naar de Verenigde 

Staten wil gaan 1 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
niet recyclen/afval scheiden / niet meedoen aan het afvalproject / alles (in 
één zak) bij elkaar gooien. 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 1 
één van de volgende antwoorden: 
− I have always been happy to do my bit for the environment. 
− I supported the principle (and was happy to play my part). 
− He had volunteered to take part in a recycling project (organised by 

Swansea Council). 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 4 
 

 10 B 
 
 

Tekst 5 
 

 11 D 
 
 

Tekst 6 
 

 12 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
controleren of/kijken of/zorgen dat de klep/het deksel van het gasstel ver 
genoeg naar achteren staat/open is / het deksel controleren 
 
 

Tekst 7 
 

 13 D 
 
 

Tekst 8 
 

 14 C 
 
 

Tekst 9 
 

 15 A 
 
 

Tekst 10 
 

 16 maximumscore 1 
What goes…. now out. 
 

 17 maximumscore 1 
Award-winning (tour) 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 11 
 

 18 B 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 1 
1 (a) nuisance 
2 (a tourist) attraction 
 
Opmerking 
Voor slechts één goed antwoord of een verkeerde volgorde geen 
scorepunt toekennen. 
 
 

Tekst 12 
 

 21 C 
 

 22 B 
 

 23 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 
(makkelijk toegang tot): 
• gezondheidszorg 1 
• onderwijs 1 
 
 

Tekst 13 
 

 24 C 
 

 25 A 
 
 

Tekst 14  
 

 26 B 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 15  
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 1 
delinquents/the sort of hoodies that everyone else has given up on 
 

 29 B 
 

 30 C 
 

 31 C 
 

 32 A 
 

 33 A 
 

 34 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Dat hun idee/hun zorgboerderij (van Highfields Happy Hens) (over heel het 
land) nagedaan gaat worden. / dat er meer van zulke boerderijen (voor 
opvang van jonge criminelen) komen. 
 
 

Tekst 16  
 

 35 E 
 
 

Tekst 17 
 

 36 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
(Ze eten / komen af op) voedselresten/resten van fastfood (die daar liggen) 
 

 37 maximumscore 2 
drie antwoorden met de volgende strekking: 
− lawaai 
− poep/uitwerpselen 
− mensen aanvallen 
 
Indien drie beweringen goed 2 
Indien twee beweringen goed 1 
Indien één of minder beweringen goed 0 
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Vraag Antwoord Scores

 38 C 
 

 39 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
koekjes/biscuitjes/iets lekkers (tijdens vergaderingen/bijeenkomsten) 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 The Mail on Sunday 
tekst 2 The Daily Mail 
tekst 3 www.telegraph.co.uk 
tekst 4 The Big Issue 
 
 
 

 
 
 

einde  945-0071-a-KB-2-c* KB-0071-a-10-1-c* 
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KB-0071-a-10-2-o 

Examen VMBO-KB 

2010 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
maandag 21 juni

13.30 - 15.30 uur
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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 Voor welke mensen zijn deze schoenen bedoeld? 
A mensen die langer willen lijken 
B mensen die problemen hebben met lopen 
C mensen met een grote schoenmaat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STEP INTO 
THESE SHOES! 
Quality leather, stylish design, hard-wearing and good 
value - everything you would demand from a quality 
pair of shoes. But what if you could have these very 
same qualities from a pair of shoes which were 
specifically designed to increase your height? And 
what if they only cost the same as a regular pair of 
shoes, of similar quality from a shop? Well, the wait is 
over, return the coupon below for a catalogue which 
could literally change your life… 
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Tekst 2 
 
 

 NICKED A BIKE 
 

 A bike thief felt the full force of the Metropolitan riot squad, after being 
tricked in an internet set-up. Law student Henry Mitchell’s bike was pinched from 
Cambridge Circus and he suspected that the villain would advertise his loot on 
the web. 
 After a search, he found his £500 specialised bike advertised on website 
gumtree.co. He arranged to meet the thief, promising £200 cash for the bicycle. 
By a stroke of luck, seconds before he was to confront the crook, he came 
across a team of riot-squad officers and asked if they could help. 
 Mitchell, 24, said: “When the bike was stolen I thought it would be sold via 
the web and there it was! I phoned the guy and arranged to meet him. I planned 
to take the bike for a test ride, then just cycle off. But then I saw the riot squad 
officers dressed in their full gear. They had just finished a job and I asked them 
for help. They drove me to the meeting point and all jumped out and stormed the 
guy. He just couldn’t believe what was happening. He put his hands up and just 
had this desperate look of defeat on his face, I almost felt sorry for him.” 
 Unfortunately Mitchell’s triumph was short-lived, because his bicycle was 
stolen again a few weeks later. “London is a nightmare for bikes,” he said. 
 

1p 2 What was Mitchell’s plan to get his bike back? 
Arrange a meeting with the thief and 
A beat him up. 
B call the police. 
C disappear with the bike. 
D pay for his bike. 
 

1p 3 Wat wil Mitchell zeggen met de zin “London is a nightmare for bikes,”? (laatste 
regel) 
Let op: een (letterlijke) vertaling van de zin levert geen scorepunt op! 
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Tekst 3 
 

How playgrounds keep the old young 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Bernd Zimmermann (71) cheerfully 
swivels his hips on a stainless steel 
machine that reminds him of doing the twist 
40 years earlier. At the same time, Ulrike 
Bernal (69) is playing with two large red 
plastic plates, spinning them with intense 
concentration. The sign outside the first 
playground for pensioners in Germany says 
that entry is only allowed under adult 
supervision, but that is not much of a 
problem for Mr Zimmermann or Ms Bernal. 
They and other healthy pensioners working 
out in the playground are part of a 
remarkable experiment aimed at making 
elderly people physically fitter. Germany 
has 16 million people over the age of 65. 
Pensioners are taking over power while 
children are rapidly becoming extinct.  
2  “I come every day for about half an 
hour and I like the leg-swing best,” 
Mr Zimmermann says. He worked as a car 
mechanic, has arthritis and finds that the 
swing has started to help him after only two 
weeks. The playground for the elderly was 
opened in the Prussia Park in Berlin and 
the eight pieces of apparatus cost €20,000 
which is a fraction of the cost of building a 
children’s playground.  

 
3 Children with an accompanying adult 
are welcome too in Germany’s new 
pensioner play areas. The elderly 
themselves, however, disapprove of the 
youngsters, referring to damage to 
equipment, and are fearful of drug dealers 
moving in. Children’s playgrounds in 
Germany, as in Britain, used to be places 
where teenagers hung out: listening to 
music, flirting, sneering at the little kids and 
smoking. To prevent this happening in 
pensioners’ playgrounds, the benches have 
been removed and smoking is forbidden. 
Moreover all equipment on the terrain has 
been made graffiti-proof.  
4 The scheme has been brought to 
Germany by Renate Zeumer, who was 
impressed by the way that China had 
placed keep-fit equipment in public places. 
Now other playgrounds are being planned 
across the country. Most will be privately 
sponsored. The same ground rules apply: 
no swings, no slides and no bouncy 
castles. Germany is the most heavily 
insured country in the world and no local 
council wants to risk a playful pensioner 
having to be stretchered off for an 
emergency hip replacement! 
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1p 4 What is the purpose of the experiment in Germany according to paragraph 1? 
A to encourage the elderly to make contact with other people 
B to stimulate elderly people to improve their condition 
C to try and find a use for playgrounds which are no longer visited by children 
 

1p 5 Wat is het verschil tussen speelplaatsen voor kinderen en die voor ouderen 
volgens alinea 2? 
Maak de zin in de uitwerkbijlage af: Speelplaatsen voor ouderen ….. 
 

1p 6 Welke bewering over de speelplaatsen is juist volgens alinea 3? 
A Er is veel graffiti op de speeltoestellen aangebracht. 
B Er staan bankjes waarop de ouderen kunnen uitrusten.  
C Kinderen die samen met hun grootouders komen, mogen er spelen. 
D Voor jongeren is er in een apart gedeelte een eigen hangplek. 
 

1p 7 ‘…no swings, no slides and no bouncy castles.’  
Why is that according to paragraph 4? 
A It keeps down the exploitation costs of these playgrounds. 
B It makes playing there less attractive to young children. 
C It prevents old people from having accidents while working out. 
 
 

Tekst 4 
 

1p 8 Welke service biedt de St Anastasiakerk in Rome? 
A chat-sessies met een priester 
B een dagelijkse kerkdienst per telefoon 
C vrijwilligers die op verzoek voor mensen bidden 
 
 
 
God’s office - pray  
how can we help you? 
BUSY Roman Catholics who cannot find the time  
to visit church to pray are being offered a unique  
alternative - a prayer call centre. 
 Callers leave requests and dedications with a  
team of 200 volunteers and these are passed on to  
a prayer group. There is even an answer machine  
for those calling outside office hours, 9am-11pm. 
 The call centre operates from the Church of St  
Anastasia, near Circus Maximus in Rome. The  
rector, Father Alberto Paccini, said: “I suppose you  
could say it is a sign of the times, but if it helps  
people feel closer to God, then it can’t be bad.”  
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Tekst 5 
 

Is this the end of the road for Traffic 
Lights? 

 
 

1  “Most traffic lights should be torn up as they make roads less safe”, one of 
Europe’s leading road engineers said yesterday. Hans Monderman, a traffic 
planner who is involved in a project known as Share Space, also said that taking 
traffic lights away helped motorists, cyclists and pedestrians co-exist more 
happily and safely. 

2  Residents of the northern Dutch town of Drachten have been used in an 
experiment which has seen all the traffic lights stripped from their streets. Only 
three of the 15 sets in the town remain and they will also be gone within a 
couple of years. The project is an idea of Mr Monderman and so far the town 
has seen some remarkable results. There used to be a road death every three 
years but there have been none since the traffic light removal started seven 
years ago. The main junction in Drachten handles about 22,000 cars a day. 
Where once there were traffic lights, there is now a roundabout, an extended 
cycle path and a pedestrian area. In the days of traffic lights, progress across 
the junction was slow as cars stopped and started. Now traffic jams are almost 
unheard of. 

3  The engineer of the plan also noted that there have been a few small car 
crashes, but these were almost to be encouraged. “The idea is we    11    small 
accidents, in order to prevent serious ones in which people get hurt,” he said 
yesterday. “It works well because it is dangerous, which is exactly what we are 
looking for. It shifts the emphasis from the government taking the risk to the 
driver being responsible for his or her own risk. We only want traffic lights where 
they are useful and I haven’t found anywhere where they are useful yet. I am not 
against rules,” he added, “but I don’t like rules which are ineffective and street 
furniture telling people how to behave. In short, if motorists are made more alert 
about how they drive, they will behave more carefully.” 

4   So far, Drachten’s drivers and pedestrians have voted the experiment a 
success. Kanaan Jamal, 39, like many people in Drachten, uses a bike to get 
around. “It is very smooth, a lot better than in other towns,” he said. “The 
consensus is that the creation of uncertainty by taking away the lights has 
worked. People don’t know who has priority, the car, the bike or the pedestrian. 
It’s all confusing, but because of that everybody takes care,” he said. 
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1p 9 What does Hans Monderman want to make clear in paragraph 1? 
Removing traffic lights 
A will benefit all types of road users. 
B will only make crossings more dangerous. 
C will reduce the number of traffic jams. 
 

2p 10 Welke voordelen heeft het weghalen van veel stoplichten en het aanleggen van 
rotondes in Drachten? 
  Schrijf twee voordelen op die in alinea 2 worden genoemd. 
 

1p 11 Kies uit de gegeven mogelijkheden het antwoord dat het best past bij    11    in 
alinea 3. 
A avoid 
B organise 
C tolerate 
 

1p 12 What will happen to drivers according to Hans Monderman in paragraph 3? 
They will become 
A less aggressive if they do not have to wait all the time. 
B more attentive because safety is in their own hands. 
C quite stressed as they do not know what to do. 
 

1p 13 “It’s all confusing,” (alinea 4) 
 Wat is er verwarrend volgens Kanaan Jamal? 
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Tekst 6 
 

 

 

Twister of Fate 
 

Tornado season opens with a bang for one shaken resident of McCrory, 
Arkansas. 

 
 

1  The clock stopped at 9:08 on 
Sunday evening May 4. That’s when 
the tornado hit Martha Wampler’s 
house in McCrory, Arkansas. Mrs 
Wampler, 52, was huddled with her 
granddaughter Anna, 3, in the hall 
as winds that reached 160 mph tore 
at the roof. Within seconds the 
ceilings began to collapse all around 
them — everywhere, that is, except 
in the hall, where even a table with 
photographs barely shook. “Things 
whirled around us — leaves, debris,” 
says Mrs Wampler, who is raising 
her granddaughter. “But we were not 
touched. We were truly blessed.” 

 
2  Throughout the South and 

Midwest that night some were not 
so lucky. The unusually severe 
weather system that generated the 
McCrory twister also caused 
dozens of others that killed at least 
37 people. Fortunately, no one was 
seriously injured in McCrory, where 
residents had about 10 minutes’ 
warning of the twister’s approach. 
But afterward Mrs Wampler was 
amazed at the damage to her 
house, which included a tree in the 
living room. “Someone’s shoes and 
blankets and pants and coats were 
in the house,” she says. “I have no 
idea who they belong to.” 

“She dealt with it pretty well,” says Martha Wampler’s friend Ann Rushing, 
who helped clean up the wreckage a day after the tornado. 
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1p 14 Martha Wampler beseft dat zij en haar kleindochter geluk hebben gehad. 
 Uit welke zin in de tekst blijkt dit? 

Schrijf deze zin over.  
 

1p 15 Which word can replace ‘others’ in paragraph 2? 
A houses 
B residents 
C tornadoes 
D weather systems 
 

1p 16 Waardoor vielen er waarschijnlijk geen zwaargewonden in Martha Wampler’s 
woonplaats? 
 
 

Tekst 7 
 

1p  17 Wat was het doel van de tocht van prins Albert van Monaco? 
A Hij wilde aandacht vragen voor het opwarmen van de aarde. 
B Hij wilde bewijzen dat je met een hondenslee zo’n zware tocht kon maken. 
C Hij wilde het eerste staatshoofd zijn dat de noordpool bereikte. 
 
 
Monaco: Prince Albert of Monaco 
reached the North Pole on Sunday after 
a four-day husky-drawn sled journey 
aimed at drawing attention to global 
warming, the palace in the principality 
said Sunday. Albert left the Russian 
weather station at Barneo on Thursday 
with seven companions on a sled for 
the 100-kilometre journey. His palace 
said he was the first head of state to 
have reached the pole.  
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Tekst 8 
 
 

Primary pupils are urged to act 
drunk and ‘take’ ecstasy 
 

By Liz Lightfoot 
Education Editor 
 
AS PART of a new drug awareness 
campaign pupils as young as seven 
are being encouraged to act out ‘being 
drunk at a wedding’ while 10-year-olds 
pretend to take ecstasy. 5 

The roleplay is designed to teach 
children the dangers of alcohol and 
illegal substances before they are old 
enough to be offered them. 

Not all teachers and parents 10 
approve of the advice given in a series 
of booklets for schools saying it could 
worry and frighten young children. But 
David Uffindall, a drugs education 
adviser for North Yorkshire, said that it 15 
was    20    to teach children about the 
dangers at primary school so they 
were not left vulnerable to offers from 
older pupils when they reached the 
secondary stage. Teaching an anti-20 
drug message would give them the 
confidence to say ‘no’, he said. 

Children from seven to nine are 
taught to understand the difference 
between medical drugs and illegal 25 
drugs. In the booklet Drugs Centre 
Stage, they learn about the effects of 
alcohol through a story called ‘Cousin 
Susan’s Wedding’, which includes a 
character at the reception called Uncle 30 
Alex who does a chicken dance. 

It tells how a young guest takes a 
glass of wine to toast the bride and 
starts to feel funny after a few sips. 
“You can’t stop yourself from giggling. 35 
The music gets in your head and you 
dance around and around,” it says. 
Children aged 10 and 11 role-play 
taking drugs and the disastrous effects 
they can have. 40 

One script features a boy who 
takes LSD and runs out in front of a 
car. In another role play they act out 
the death of a drug user. “I think 
Gary’s ODed1). He’s not moved for a 45 
week and he’s starting to smell,” says 
the script. 

The texts use current jargon such 
as ‘fix’, ‘cutting’ drugs with other 
substances and ‘hyping up’. Chris 50 
Scanlan, the creator of the booklets, 
said: “I know not every teacher will 
want to use all the information but it is 
there if they want it. Children as young 
as 11 are known to deal drugs. They 55 
are certainly not unaware of what goes 
on. 

At Daubeney primary in Hackney, 
East London, Pat, who teaches 10- 
and 11-year-olds, said that drama and 60 
role play were more effective than a 
sit-down lesson on the subject. 

 

noot 1  OD: een overdosis drugs nemen 
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1p 18 What is made clear in lines 1-5? 
A An increasing number of young schoolchildren are starting to abuse alcohol 

or drugs. 
B The age at which children start drinking alcohol or taking drugs is getting 

younger. 
C Young children at a party were brought under the influence of drugs or 

alcohol. 
D Young schoolchildren are being taught about the dangers of alcohol and 

drugs via role playing. 
 

1p 19 Waar verwijst ‘them’ in regel 9 naar? 
Schrijf een deel van de zin uit de regels 6-9 over. 
 

1p 20 Kies bij    20    in regel 16 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A difficult 
B essential 
C not very smart 
D too early 
 

2p 21 Geef van elk van de volgende stellingen over schoolkinderen aan of deze wel 
genoemd of niet genoemd wordt in de regels 23-57. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’ in je 
uitwerkbijlage. 
1 Kinderen leren over de verschillen tussen verboden middelen en ‘gewone’ 

medicijnen. 
2 Kinderen zouden misschien onder begeleiding moeten kunnen 

experimenteren met drugs om later verslaving te voorkomen. 
3 Kinderen werken met teksten waarin woorden uit de drugswereld gebruikt 

worden.  
4 Er zijn zelfs kinderen die in drugs handelen. 
 

1p 22 What do Pat (line 59) and David Uffindall (line 14) have in common? 
A They are both addiction experts by experience. 
B They are both likely to support the anti-drugs message. 
C They are both teachers at primary schools. 
D They have both written booklets about drugs. 
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Tekst 9 
 

1p 23 ASDA roept in onderstaande advertentie mensen op een product terug te sturen. 
Wat is er mis met het product? 
A Het bevat een giftige stof. 
B Het geeft zwart af. 
C Het is brandbaar. 
D Het valt snel uit elkaar. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

CUSTOMER INFORMATION 
PRODUCT RECALL 

 
 

HALLOWEEN FOR KIDS - 
BLACK WIG £2.97 

 
 Despite rigorous quality procedures we have 
become aware that the above product may not be 
adequately flame retardant. The item has been on sale 
in most ASDA stores since September this year. 
 
 The product is a shoulder length black wig 
packaged in a clear plastic box with a photograph of a 
girl with wig and witch’s hat on the front. The number 
27200780 appears underneath the bar code. 
 
 If you have purchased one of these items please 
return it to any of our stores for a full refund. No other 
products on sale in ASDA are affected. We apologise 
for any inconvenience that this may cause. 
 

ASDA 
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Tekst 10 
 

1p 24 Wat zijn de ‘Prize Bonds’ die in deze reclameboodschap beschreven worden? 
A cadeaubonnen 
B kortingsbonnen 
C loten 
D spaarpunten 
 
 
 

 
 
Why not take the pain out of this year’s Christmas shopping and choose 
Prize Bonds as presents. You could be giving someone the chance of winning 
one of over 2,000 tax-free prizes every week. And there’s a Jackpot prize of 
€150,000 every month. It’s easy to buy Prize Bonds, just pop into your local Post 
Office or click on prizebonds.ie 
 

It’s a win-win situation!  
 

www.prizebonds.ie 
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Tekst 11 
 

1p 25 Welk pakje sandwiches komt als slechtste uit deze test? 
Schrijf het nummer op. 
 
 

TEST ZONE 
 
This week Reduced fat sandwiches 
 

Safeway Healthy Choice Grilled Vegetables In 
A Balsamic Dressing On Tomato Bread ₤1.60 
235 cals, 5.8g fat per sandwich 
Lovely pale pink bread studded with chunks of 
sun-dried tomato. This sandwich had a mouth-
watering smell of roasted vegetables, which on 
eating had a wonderfully smoky roasted flavour as 
if they had been cooked on a barbecue. Absolutely 
delicious! 

 
Somerfield Good Intentions Turkey, Tomato And 
Lettuce ₤1.49  
275 cals, 5.5g fat per sandwich 
A very elegant sandwich packed with a tasty filling - pale 
turkey breast topped with sliced tomatoes and mixed leaf 
salad. The thin slices of turkey were well-flavoured and 
there was just the right amount of satisfying crunch to the 
lettuce and tomato. The dressing complemented all of the 
ingredients which, overall, created a very well-balanced, 
tasty, filling sandwich. A satisfying lunchtime treat. 

 
Boots Shapers Salmon & Cucumber ₤1.40 
327 cals, 11g fat per sandwich 
This was an attractive-looking sandwich crammed full of 
tasty salmon and cucumber. On opening, the smell of the 
fresh salmon proved to be very appetising - it certainly got 
the taste buds going. For a reduced fat sandwich it had a 
superb creamy filling, which wasn’t just full of flavour but 
was also moist without the bread being in the least bit 
soggy. Fish-lovers will find this a very satisfying sarnie. 

1 

2 

3 
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Tesco Healthy-eating Ploughmans ₤1.15 
237 cals, 4.9g fat per sandwich 
A very fresh-looking filling with lots of nice crunchy lettuce. 
Unfortunately, on eating it was very disappointing because 
all you could taste was the pickle, and the cheese had no 
flavour at all. It would have been better if they had skipped 
the mayonnaise and used more mature low-fat cheddar 
instead to give it that real cheese and pickle flavour. 
 
 

 
Marks & Spencer Count On Us Smoked Ham, Cheese & 
Pickle ₤1.50 
270 cals, 3.2g fat per sandwich 
This traditional-looking sandwich was a bit light on the 
lettuce but otherwise had a fairly good balance of 
ingredients. The flavour of the pickle pleasantly 
complemented the ham but you could still taste the 
cheese. That said, it had a slightly odd aftertaste. 

 
 

4 

5 
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Tekst 12 
 

1p 26 Je wilt de zomervakantie doorbrengen in het zuidoosten van Engeland. Je houdt 
van een actieve vakantie en je bent helemaal gek van watersport.  
Welke plaats biedt daarvoor de meeste mogelijkheden? 
A Arundel 
B Eastbourne 
C Dover  
D Epping Forest 

 
Arundel 
Youth Hostel, Warningcamp, Arundel, West 
Sussex BN18 9QY 
T: 0870 770 5676 F: 0870 770 5677 
E: arundel@yha.org.uk 
 

This Georgian mansion is at the end of a private 
road and well away from busy traffic. With a 
covered verandah and large front lawn this is an ideal place for families. 
 

What’s on offer? 
Near traditional seaside resorts and set in a quiet location, Arundel hostel has it all. Only a 
mile away from the town centre the hostel is also close to sandy beaches at Littlehampton & 
Bognor Regis. The Monarch Way foothills of the South Downs are on the doorstep so there 
are plenty of outdoor activities from low-level walking to mountain biking. Take a leisurely 
riverside stroll from the hostel and explore historic Arundel castle or cathedral. 
 

In the Area 
Body Shop Tour 
Swanburn Boating Lake 
Littlehampton 
Bognor Regis 

 
Brighton 
Chichester 
Wildfowl and Wetlands Trust 

 
Eastbourne 
Youth Hostel, East Dean, Eastbourne, East Sussex 
BN20 8ES 
T: 0870 770 5806 F: 0870 770 5806 
 

A turn of the century former golf Clubhouse, this 
hostel has been upgraded to offer comfortable family 
accommodation. 
 

What’s on offer? 
Ideally situated for either a coastal or countryside break, Eastbourne hostel is on the South 
Downs Way, only a short walk from Beachy Head and the Seven Sisters. Walk to 
picturesque Alfriston Village, Eastbourne town centre and the beach or take a bus ride 
further afield to Brighton, Hastings or Rye. Breakfast is available on request. 
 

In the Area 
Drusilla Park Beach and Boat Trips Zoo Brighton (20 miles) 

  Pevensey Castle      Hastings (20 miles)    Eastbourne Rye (25 miles)
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Dover 
Youth Hostel, 206 London Road, Dover, Kent CT17 0SY 
T: 0870 770 5798 F: 0870 770 5799 
E: dover@yha.org.uk 
 
This handsome Georgian listed building is situated 
close to the town centre shops, public transport 
terminals and ferry ports as well as several scenic 
footpaths and cycle routes. 
 
What’s on offer? 
Ideally placed to visit the famous Dover Castle and White Cliffs or Roman Painted House 
and Museum, there’s plenty to do for keen water sporters en route to France or Belgium.  
Try a boat trip around the harbour or, for the more adventurous, wind-surfing and sailing at 
the local water sports centre! For a leisurely stroll there are three outstanding nature 
reserves in the area with guided walks available in school holidays. 
 
In the Area 

  Historic Canterbury and Sandwich        East Kent Railway 
  Eurotunnel or ferries to Calais (21 miles)      Seacats to Ostend, Belgium 
  Deal and Warmer castles and Richborough Roman Fort 
 
 
Epping Forest 
Youth Hostel, Wellington Hall, High Beach, Loughton, 
Essex IG10 4AG 
T: 0870 770 5822 F: 0870 770 5823 
 
Epping Forest Youth Hostel is a quiet retreat set in 
6,000 acres of ancient woodland which was formerly 
a royal hunting forest. 
 
What’s on offer? 
With miles of footpaths and bridleways to explore you will forget that London is just on the 
doorstep. Being just 10 miles away from the centre of London, Epping Forest is on the 
‘Central’ underground line which makes visiting London an easy option. The area itself has 
lots to offer with Waltham Abbey, Connaught Water, Loughton Iron Age Camp and the 
Queen Elizabeth Hunting Lodge close by. 
 
In the Area 

  Horse Riding 
  Lee Valley Country Park                      

 Epping Forest Field Study Centre 
 Golf 
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Tekst 13 
 
 

Why most of us 
will only use a 
fork when we sit 
down to dinner 
 
 
 

Percentage of those questioned admitted to: 
fork in right hand/no knife    73% burping at table      25%
elbows on table      67% licking plate clean      24%
talking with mouth full     36% blowing nose on napkin    20%

using fingers to scoop up bits of food 34% putting too much food in mouth  20%

 
1  Almost three quarters of adults 

make little of shovelling food into their 
mouths with a fork held in their right 
hand, leaving the knife unused. This 
habit, picked up from our U.S. cousins, 
is the most common in a list of bad 
table manners, a survey reveals.  
Today’s parents are so busy licking 
their plates and watching TV, that the 
next generation is unlikely to be any 
better. Most are happy to sit with their 
elbows on the table and speak with 
their mouths full. A quarter confess to 
belching freely during a meal. One in 
five also regularly use their napkin to 
blow their nose. 

2  The decline in standards has, 
unsurprisingly, come at a time when 
only one third of families eat at the 
dinner table, where good manners 
could be passed on. The rest prefer to 
sit in front of the television, with one 
fifth admitting that every meal is 
consumed in front of the box. The 
changes in our habits are likely to have 
come about partly as a result of our 

changing diet, from greasy sausages 
and pies which need a knife and fork, 
to pasta and rice dishes. 

3  Jean Broke-Smith, etiquette expert 
said: “It’s shocking that in the space of   
few decades society has degenerated 
into caveman eating habits. People   
need to think about the impression  
they are creating. Bad table manners  
can make a person appear rude, lazy 
and showing  no consideration for 
others.” 

4  Last year David Hart, the general 
secretary of the National Association  
of Head Teachers, warned that children 
were starting school lacking social 
skills. In May it emerged that primary 
schools were employing a member of 
staff solely to teach pupils how to use  
a knife and fork. 

5   Charles Bourns, chairman of Great 
British Chicken, said that although the 
research suggested that mealtime rules 
were changing rapidly, some manners 
will never go out of fashion. 
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“While our convenience nation no 
longer cares how a knife and fork are 
used, it’s still considered rude not to 
pay attention to the people you are 
eating with,” he said. “Although 

watching TV seems to be accepted as 
a socially inclusive activity, most Brits 
agree that picking up a mobile phone 
over dinner should be banned.” 

 
1p 27 Many British adults nowadays eat a meal using only a fork.  

Who is ‘to blame’ for this habit according to paragraph 1? 
A British parents 
B the Americans 
C their children 
D TV personalities 
 

2p 28 Waardoor gaan de Britse tafelmanieren zo achteruit, volgens de schrijver?  
(alinea 2) 

 Schrijf daarvoor twee verschillende oorzaken op. 
Maak de zin af in je uitwerkbijlage: Britse gezinnen eten …en … 
 

1p 29 What point does Jean Broke-Smith make in paragraph 3? 
A In the future people will no longer care about proper table manners.  
B People may get the wrong idea about you when you have bad table 

manners.  
C Respect for others is more important than correct behaviour during meals. 
 

1p 30 Wat doen sommige scholen om de tafelmanieren van leerlingen te verbeteren 
volgens alinea 4? 
 

2p 31 ‘some manners will never go out of fashion’ (alinea 5) 
 Noem twee voorbeelden van tafelmanieren die nog steeds wel belangrijk 

worden gevonden. 
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Tekst 14 
 

1p 32 Hoe kun je deze soep onderweg makkelijk opwarmen? 

 
Mini  

Quick Soup 
 
 Britain’s on-the-go army of 
fast food fans is in for a new treat: 
self heating soup.  
 Just click a button on the 
bottom of the carton, shake it, wait 
for a chemical reaction to kick in, 
and it’s ready to pour.  
 Mini Quick Soup - the first of 
its kind - comes in containers four 
inches (10cm) high that can fit in a 
handbag, rucksack, car glove 
department or pocket. 
 Brian Chapman, managing 
director of Mini Quick, said: “It’s 
ideal for people who have no 
cooking facilities. It’s as simple as 
click, shake and drink. People are 
looking for instant hot snacks when they are out in the car or outdoors. It is an area 
where there is likely to be a lot of growth in the future.”  
 Mini Quick Soup is going on sale in supermarkets this week, priced at £1.19 for a 
carton. 
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Tekst 15 
 

1p 33 Wat gebeurde er tijdens het eerste afspraakje van Megan met Danny? 
A Megan liep nog in haar ondergoed toen Danny haar kwam ophalen. 
B Megan viel van de trap toen ze Danny wilde begroeten. 
C Megan’s vader vertelde Danny alles over haar vorige vriendjes. 
 
 

Yikes!  
Totally embarrassing moments 
 
My First Date 
I´d been trying to get Danny’s attention for  
months. He was totally nice, captain of the  
soccer team and extremely hot! Finally, my  
efforts paid off and Danny asked me to check  
out Stomp The Yard with him. Of course  
I said yes, only to quickly remember my parents’  
stupid rule that all of my dates pick me up  
at our house. Danny was totally cool about  
it and agreed to stop by with no problem.  
I wanted everything to be perfect, so I spent  
the day doing my nails, giving myself a facial,  
even waxing. But I got so carried away that  
I lost track of time. Danny would be here any  
second! I ran downstairs to grab my favourite 
jeans from the dryer. As I rounded the corner 
to the laundry room, my perfect night turned  
into a nightmare! There at the kitchen table  
chatting with my Mom and Dad was Danny!  
I was sporting nothing but a bra, undies and  
waxing strips. I don’t know which of us  
screamed louder! 
-Megan-
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Tekst 16 
 

Top Anglers Drug Tested 
TOP CHAMPIONSHIP ANGLERS WERE LEFT SHOCKED…AFTER BEING ASKED TO SUBMIT 
TO DRUG TESTS 
 

 
Sean Ashby with his catch 
 

1  Angling is by far the most popular 
sport in Britain, with more than 10 
million people regularly taking part. 
Many top anglers are professional, 
earning a living by entering 
competitions with prizes up to £500. 
So competitors at last week’s World 
Angling Championships were told to 
give urine samples or face losing their 
prizes. This caught the anglers by 
surprise. Briton Sean Ashby who came 
third in the individual competition said: 
“At first I thought it was    34   . As 
there are one or two pranksters among 
us, I was convinced someone was 
having a laugh. My first thought was, 
‘What drug could possibly help anyone 
catch more fish?’” 

2  But after his initial shock,  
39-year-old Sean admitted he came 
round to the testing plan.  
“It gives the sport credibility because 
we are subject to the same anti-doping 
tests as other sports. At this level, we 
all take angling very seriously. We 
want it to be in the Olympics one day, 
so we have to fall in line with other 
sports. Speed of reflexes is very 
important and I suppose it would be 
possible for some drugs to help with 
that. When a fish starts to bite, you 
have to be quick to strike with your rod 
if you’re going to end up catching it.” 
 

1p 34 Kies uit de gegeven mogelijkheden het antwoord dat het best past bij    34    in 
alinea 1. 
A a joke 
B an experiment 
C an obligation 
 

1p 35 What does Sean think of drug tests according to paragraph 2? 
A He is in favour of them as they improve the image of angling. 
B He ridicules them as drugs do not improve your angling results. 
C He thinks they are a disgrace as they are completely unnecessary. 
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Tekst 17 
 

1p 36 Je leest een aantal recensies van cd’s.  
Over welke cd wordt het minst enthousiast geschreven? 
A The Byrds: There is a season 
B Janet Jackson: 20 Y.O 
C Beck: The Information 
D Sean Lennon: Friendly Fire 
E Diana Ross: I love you 
F Pedro Luis Ferrer: Natural 
 

A ROUND-UP OF THIS WEEK’S BEST ALBUMS 
 

 THE BYRDS: THERE IS A SEASON 
(Columbia Legacy) 
A COMPREHENSIVE four-disc 
box-set (and additional DVD) 
of one of popular music’s most 
innovative and influential 
bands. From Mr Tambourine 
Man and Turn! Turn! Turn! to  
I Am A Pilgrim, all their best 
material is here, alongside 
unreleased tracks, live 
recordings and other fun bits 
and pieces. If you’re a fan 
you’ll love this and, if you’re a 
newcomer, it’s the perfect 
place to start. 
 
JANET JACKSON: 20 Y.O. 
(Virgin) 
THIS NEW ALBUM is meant to 
be a celebration of the 20th 
anniversary of the release of 
her brilliant 1986 record 
Control but compared to that, 
this is a big let-down. A bland 
and disappointing release from 
Michael Jackson’s sister, who 
seems to be as creatively 
dried-up as her brother. Full of 
bog-standard R&B and 
inoffensive vocals, it’s not a 
bad album. It’s-just boring, 
which is actually kind of worse. 
 
BECK: THE INFORMATION 
(Interscope) 
ANOTHER gloriously inventive 
mishmash of musical styles 
and melody from Mr Beck 
Hansen who, after a few 
wobbly releases, seems to be 
back at the top of his game. 

 

 
While he has had plenty of 
imitators over the years, 
nobody pulls off the sort of 
spectacular collision of 
rhythms, tunes and lyrics like 
Beck, with gospel, folk and hip 
hop all covered (sometimes in 
the space of a single song). 
Magnificent. 
 
SEAN LENNON: FRIENDLY FIRE 
(Parlophone) 
A SURPRISINGLY sweet, 
tender and accomplished 
record from John Lennon’s 
son, which obliquely 
documents the heartbreak of 
having his girlfriend cheat on 
him with his best friend. 
 Although the general tone 
of the album is rueful and 
subdued, the tunes are so 
distinctive and his voice so 
vulnerable (less like his late, 
great father, he sounds more 
like the late, great Elliot Smith) 
that the whole thing feels both 
uplifting and inspired. 
 

 
DIANA ROSS: I LOVE YOU 
(Angel) 
THE first studio album in seven 
years from the soul legend 
(pictured) is a neat little covers 
album of love songs that have 
all meant something to the diva 
over the years. 
 From Harry Nilsson’s 
Remember through The Book 
of Love and a fine Brian May 
collaboration on Crazy Little 
Thing Called Love, Ross brings 
something sultry and new to 
each track. 
 It’s cheesy in places but 
generally quite fun. 
 
PEDRO LUIS FERRER: NATURAL 
(Escondida) 
A GORGEOUS album from this 
talented Cuban singer that 
draws on Cuban folk traditions 
and other styles to create a 
nice alternative to the sounds 
of the Buena Vista Social Club. 
He has an amazing voice and 
in partnership with daughter 
Lena, creates some truly 
spine-tingling harmonies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 18 
 

1p 37 Wat gebeurde er tijdens een bingoavond in Banburry? 
A De politie deed een inval om illegaal gokken tegen te gaan. 
B Een politieman speelde vals om de hoofdprijs te winnen. 
C Het geluid van de politieradio verstoorde de bingoavond. 
 
 
COP’S BAD BINGO CALL 
 
Hundreds of bingo players were stunned when the caller  
was suddenly interrupted by two policemen gossiping. 
The players were listening for numbers when a man’s 
voice came over the sound system saying: “She’s so 
ugly!” Another mystery voice added: “She should give up 
the fags. She could be quite attractive if she made the 
effort.” 
 Staff at Gala Bingo in Banburry, Oxon, told players 
that their sound system was to blame. The callers tried to 
carry on with the game but continued to be plagued by 
the crackly voices. 
 A Gala regular said: “The bingo caller was shouting out numbers and 
suddenly you heard these voices. He said they had accidentally picked up a 
signal from a police radio. It sounded like they were talking about a passer-by or 
a colleague. It certainly livened up the evening.” Another player said: “You’d 
think the police would have better things to do.” 
 
 

einde  einde  KB-0071-a-10-2-0* KB-0071-a-10-2-o* 

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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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 
 

 1 A B C  
 
 

Tekst 2 
  
 2 A B C D 

 
 3 ............................................................................................................................ 

 
 

Tekst 3 
 

 4 A B C  
 

 5 Speelplaatsen voor ouderen….............................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C  
 
 

Tekst 4 
 

 8 A B C  
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 
 

 9 A B C  
 

 10 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 

 11 A B C  
 

 12 A B C  
 

 13 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 6 
 

 14 ............................................................................................................................ 
 

 15 A B C D 
 

 16 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 7 
 

 17 A B C 
 
 

Tekst 8 
 

 18 A B C D 
 

 19 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 20 A B C D 
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21  Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’. 
 
1 wel genoemd niet genoemd 
 
2 wel genoemd niet genoemd 
 
3 wel genoemd niet genoemd 
 
4 wel genoemd niet genoemd 
 

 22 A B C D 
 
 

Tekst 9 
 

 23 A B C D 
 
 

Tekst 10 
 

 24 A B C D 
 
 

Tekst 11 
 

 25 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 12 
 

 26 A B C D 
 
 

Tekst 13 
 

 27 A B C D 
 

 28 Britse gezinnen eten............................................................................................. 
 
en ........................................................................................................................ 
 

 29 A B C  
 

 30 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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 31 1 .......................................................................................................................... 

 
2 .......................................................................................................................... 
 
 

Tekst 14 
 

 32 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 15 
 

 33 A B C  
 
 

Tekst 16 
 

 34 A B C  
 

 35 A B C  
 
 

Tekst 17 
 

 36 A B C D E F 
 
 

Tekst 18 
 

 37 A B C  
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

KB-0071-a-10-2-u* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 41 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
  

Tekst 1  
 

 1 A 
 
 

Tekst 2  
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 1 
Een antwoord met de volgende strekking: 
Er worden heel veel fietsen gestolen in Londen / Je fiets is nooit veilig in 
Londen. 
 
Opmerking 
Geen scorepunt toekennen voor ‘scooters’ in plaats van ‘fietsen’. 
Geen scorepunt toekennen voor een letterlijke vertaling bijvoorbeeld 
Londen is een nachtmerrie voor fietsen. 
 
 

Tekst 3  
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Speelplaatsen voor ouderen zijn veel goedkoper (om aan te leggen). 
 

 6 C 
 

 7 C 
 
 

Tekst 4 
 

 8 C 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 5 
 

 9 A 
 

 10 maximumscore 2 
twee antwoorden met de volgende strekking: 
• minder verkeersopstoppingen/files 1 
• geen dodelijke ongelukken/slachtoffers (meer) 1 
 

 11 C 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Je weet niet (meer) wie er voorrang heeft. 
 
 

Tekst 6 
 
 

 14 maximumscore 1 
We were truly blessed.  
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking:  
De bewoners werden (10 minuten van tevoren / op tijd) gewaarschuwd. 
 
 

Tekst 7 
 

 17 A 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 8 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 1 
alcohol and illegal substances 
 
Opmerking 
Voor ieder antwoord dat afwijkt van het bovengenoemde geen scorepunt 
toekennen. 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 2 
1 wel genoemd 
2 niet genoemd 
3 wel genoemd 
4 wel genoemd 
 
Indien vier antwoorden goed 2 
Indien drie antwoorden goed 1 
Indien twee of minder antwoorden goed 0 
 

 22 B 
 
 

Tekst 9 
 

 23 C 
 
 

Tekst 10 
 

 24 C 
 
 

Tekst 11 
 

 25 maximumscore 1 
(Nummer) 4 (Tesco). 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 12 
 

 26 C 
 
 

Tekst 13  
 

 27 B 
 

 28 maximumscore 2 
twee antwoorden met de volgende strekking: 
• (Britse gezinnen eten) niet meer aan tafel / voor de TV 1 
• (en) (een) ander (soort) eten/voedsel/pasta en rijst in plaats van 

vlees/worstjes 1 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Er is iemand/een (speciale) leraar (aangesteld) die (leerlingen) lesgeeft in 
tafelmanieren / Kinderen (aan)leren hoe je met mes en vork moet eten. 
 

 31 maximumscore 2 
twee antwoorden met de volgende strekking: 
• luisteren naar/aandacht hebben voor je tafelgenoten 1 
• niet bellen (met een mobiele telefoon) tijdens het eten 1 
 
Opmerking 
Voor een antwoord met ‘TV kijken’ geen scorepunt toekennen. 
 
 

Tekst 14 
 

 32 maximumscore 1 
De kern van het antwoord dient tenminste te bevatten: 
Een knop (onder de beker) indrukken en schudden. 
 
 

Tekst 15 
 

 33 A 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 16 
 

 34 A 
 

 35 A 
 
 

Tekst 17 
 

 36 B 
 
 

Tekst 18 
 

 37 C 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3  Timesonline 
tekst 7  The Daily Telegraph 
tekst 9  The Daily Telegraph  
tekst 10  The Daily Mail 
 
 

 

KB-0071-a-10-2-c* einde  
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 913-0071-a-KB-1-o  

Examen VMBO-KB 

2009 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.   
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 25 mei
13.30 - 15.30 uur
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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 wordt er verteld over de 10-jarige James McQuillan? 
A Hij gooide eieren naar passerende auto’s. 
B Hij mocht vanwege zijn leeftijd geen eieren kopen. 
C Hij probeerde eieren te stelen in een supermarkt. 
 
 

 Flipping       
 egg ban       
 A LAD of ten was barred 
 from buying eggs for his 
 mum’s pancakes - in case 
 he threw them at cars. 
 James McQuillan was 
 told he could not buy  
 the key ingredient at 
 his local Asda store. 
 An Asda spokesman 
 said cops had asked the 
 shop in Weymouth,  
 Dorset, to ban egg sales to 
 under-16s at half term in 
 case they were hurled. 
 James’ mum Debbie, 39,  
 said: “It’s ridiculous.” 
       
 

Pagina: 780Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 913-0071-a-KB-1-o 3 lees verder ►►►

Tekst 2 
 

2p 2 Hieronder staat een aantal milieuvriendelijke wastips. 
 Geef bij elke tip aan of die ‘wel’ of ‘niet’ is genoemd. 

 Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’ in je uitwerkbijlage. 
1 Draag je kleren langer voordat je ze in de was gooit. 
2 Doe de was het liefst op 30 graden. 
3 Gebruik een milieuvriendelijk wasmiddel. 
4 Verminder de hoeveelheid wasmiddel. 
 
 

   Yes! According to  
   the Energy Saving 
   Trust, these days 
   we change our 
clothes daily, so there’s no 
need to thrash our laundry 
around a hot machine for two 
hours. A light, warm wash will 
do. Karen Lawrence, from the 
Energy Saving Trust, says, 
“Washing at 30º is one of the 
simplest ways to be green.” 
She adds, “If everyone in the 
country did this, we’d save 
enough energy to power all 
UK street lighting for a 
year.” Renee Elliot, founder 
of Planet Organic, also says, 
“You can halve the amount of 
detergents you use: your 
clothes will still be clean and 
they’ll last longer.”

Are clothes washed at 30ºC as clean as those washed at 40ºC?

SHE 
CARES 
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J 

Tekst 3 
 

1   OANNE, 14, a pupil at a large 
comprehensive school in London, is 
sucking her lollipop as she explains why 
she insists on stuffing her mouth with 
such sweets. “I don’t buy any of the stuff 
in the canteen, it’s disgusting”, she says. 
“The drinks are vile – there’s no sugar 
in them. And as for the food, well, it’s all 
salads and vegetables and stuff – and 
I don’t like that. So I stock up before 
school on crisps and lollipops and 
chews, then at lunchtime I go and eat 
them where none of them nosy teachers 
is looking.” Her words are enough to 
make Jamie Oliver tear his hair out, but 
Joanne’s friends laugh and agree. They 
say that since the school got ‘sick-bag 
food’, they never go to the canteen. They 
much prefer to munch their sticky, fatty 
snacks in secret where no ‘health-police’ 
can find them. 

2  It’s not quite what the Government 
intended when it set up the healthy food 
initiative. New laws demand that school 
caterers make sure that pupils are 
provided with ‘high-quality meat, 
poultry or oily fish on a regular basis’ 
and that a ‘minimum of two portions of 
fruit and vegetables’ accompany every 
meal. Stimulated by celebrity chef Jamie 
Oliver, who highlighted the horrors of 
junk-food school meals in his School 
Dinners programmes, the Government 
has pumped hundreds of millions of 
pounds into providing healthy school 
meals. Sweets, chocolates and crisps 
have been taken out of the vending 
machines and off the meal counters at 
all state schools. Bowls of fresh fruit 
have replaced racks of doughnuts and 
jugs of water and sugar-free drinks are 
served     7    bottles of fizzy pop. 

3  But the Government overlooked one 
important point: changing the law 
doesn’t change children’s minds!  
Any teacher will tell you that children 
don’t learn when they’re being forced. 

While teachers check the food the 
children eat in school, outside the gates 
they are free to do what they want. 
Sweetshop owners around the country 
must be rubbing their hands with joy. 
Where I live, shopkeepers tell me how 
much they sell before and after school 
hours. But school caterers complain.  
One of them said: “It’s a real disaster for 
us. We’re losing £70 a day compared 
with last year.” 

4  But what about the children? At 
Rawmarsh Comprehensive in South 
Yorkshire, they have been pressing 
against the school railings every 
lunchtime reaching for chips, burgers 
and fizzy drinks that misguided mothers 
have been serving to them in an attempt 
to give them what they want to eat. But 
not all children are sugar junkies. Many 
parents are in favour of the changes. 
Their only problem is the price – they 
simply can’t afford it, with the new 
regulations adding up to 40p to the 
price of a canteen meal. So many 
parents have started providing packed 
lunches for their children. 

5  Due to higher prices and decreasing 
popularity of school meals, canteens 
could go bankrupt and close down, 
leaving all pupils to eat whatever they 
like. If this happens, many of them will 
not even get a glimpse of healthy food. 

Jamie and the health 
police 
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The whole government initiative would 
have then produced exactly the opposite 
effect of what it intended – there will be 

total freedom and schools will be 
flooded with sugary sweets and fat-filled 
food. 

1p 3 What do Joanne and her friends mean by ‘sick-bag food’? (paragraph 1) 
A food sold in paper bags 
B food that does not taste right 
C food that makes people ill 
 

1p 4 ‘enough to make Jamie Oliver tear his hair out’ (paragraph 1) 
Why would Jamie want to do that? 
A because Joanne still eats unhealthy food 
B because Joanne’s friends make fun of him 
C because Joanne’s school sells snacks and sweets 
 

1p 5 Joanne heeft het in alinea 1 over ‘health-police’. 
 Wie bedoelt zij daar mee?  

 Citeer een woord/de woorden uit alinea 1. 
 

1p 6 What role did Jamie Oliver play in the ‘healthy food initiative’? (paragraph 2) 
A He criticised the way the government set it up. 
B He encouraged the government to start it. 
C He helped the government to finance the programme. 
 

1p 7 Kies bij     7    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A as well as  
B instead of 
C more than 
 

1p 8 The ‘healthy food initiative’ did not work out as the government had intended. 
Why not, according to paragraph 3?  
The government had forgotten that 
A caterers decide what is for sale in school canteens. 
B it’s hard to influence children’s eating habits. 
C sweetshops will never accept a ban on selling sweets to children. 
D teachers only supervise within the school gates. 
 

1p 9 What is said about mothers in South Yorkshire? (paragraph 4) 
A They are giving children their favourite food during the break. 
B They have been campaigning against expensive school meals. 
C They have moved their children to a school with better meals. 
 

1p 10 ‘The whole government initiative would have then produced exactly the opposite 
effect’ (paragraph 5) 

 Schrijf op welk tegengesteld effect de schrijver hier bedoelt. 
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Tekst 4 
 

1p 11 Wat hebben Melissa en haar zus gedaan op haar moeders computer? 
A Ze hebben allerlei dingen besteld op naam van Melissa’s moeder. 
B Ze hebben de contactadvertentie van Melissa’s moeder stiekem aangepast. 
C Ze hebben gereageerd op een e-mail die voor Melissa’s moeder was. 
 
 
 

No more losers, please!  
 
My mom has been single for a while, and she’s been driving my sister Stacey 
and me crazy. The guys she likes are so lame, and most of her dates end 
abruptly. One night, when my mom was out, Stacey and I were bored so we 
went online shopping. While browsing the sites of our fave stores, I accidentally 
clicked on one of my mom’s bookmarks and got access to her online dating 
profile. Stacey dared me to do some editing so that she wouldn’t get responses 
from such losers. Turns out, my mom 
was too open-minded with her choices. 
She checked off that height, weight and 
hair didn’t matter - ah, hello!  
She was way too concerned with 
personality and likes/dislikes. I made a 
few switches I thought were in her best 
interest and logged out. I was so 
scared that my mom would find out and 
ground me. The next weekend, we 
started getting better candidates 
arriving at the door, but they turned out 
to be jerks, too. 

Melissa, CA 
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Tekst 5 
 

2p 12 Geef van elk van de onderstaande roddels over de bekende personen aan of 
deze volgens henzelf juist is of onjuist. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Orlando Bloom is een bezitterig vriendje.  
2 Joel Madden wil nooit trouwen. 
3 Nelly heeft zijn pleister weggedaan omdat die meer aandacht trok dan zijn 

muziek. 
 

Did you hear?  He says: 

Orlando Bloom 
is a possessive 
boyfriend. 

“I’m a good boyfriend,” says the newly-
single British babe, “but I’m very intense.” 
Orly is always thinking of ways to make his 
lady feel special and insists that’s the 
secret to keeping things romantic. “I love 
spontaneous surprises,” he says. He 
enjoys being close with his gal, but also 
likes a girl who does her own thing. 

Joel Madden 
never wants to 
get married. 

Joel’s hardcore attitude is part of his punk 
rocker appeal and most people only get to 
know him as an energetic megastar. But he 
plans to settle down soon! When asked 
what he wants to do in the new year, Joel 
rattled off a ton of ideas. Among his plans, 
Joel confessed that he’s looking to “tie the 
knot and make a baby!” 

Nelly got 
jealous of his 
Band-Aid.1) 

Nelly’s trademark Band-Aid gave him his 
tough-guy look, but once it got more 
attention than his music did, this rapper 
gave up his rugged wear. Originally, he 
wore it under his left eye as a symbolic 
gesture to an old school friend. “Then, 
everybody was asking about the Band-Aid 
and I’m like ‘I’ll tell you what: I’ll just take it 
off!” ’ 

noot 1 Band-Aid = pleister
 
 
 

True of False? We help you get your facts straight! 
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Tekst 6 
 
His goal was to make it simple to use and a joy to look at. 
He succeeded. The result was the iPod. 
Briton behind Apple success story gives a rare interview to David Derbyshire

1  THERE are two things you need to 
know about Jonathan Ive, inventor of 
the iPod music player and the iMac 
computer. First, he is the most 
important British industrial designer of 
our time. He changed the way millions 
listen to music and helped liberate 
computers from dull beige boxes.  

2  Second, he is rather shy. He may 
be one of Britain’s hottest exports, but 
he does not usually do interviews. 

“Don’t ask any personal questions,” the 
marketing man from Apple warned. 
“He doesn’t like personal profiles. Talk 
about design, but stay away from 
questions about    13   .” 

3  It is all a bit odd really. It is the sort 
of instruction normally given before an 
audience with the Pope, or even the 
Prime Minister, rather than a chat with 
a designer at a computer company. 

But then Ive is no ordinary designer 
and Apple is no ordinary company. The 
Essex emigrant is responsible for 
some of the most revolutionary 
gadgets of the last decade. 

4  In 1998, as head of design at 
Apple in San Francisco, he 
revolutionised computer design, and 
helped reverse the company’s failing 
fortunes, with the original iMac - a 
computer placed inside a coloured 
translucent television. It was followed 
by increasingly clever updates - an 
iMac that looked like an angle poise 
lamp and one that looked like a flat 
LCD television screen. 

5  And then came the iPod. At the 
turn of the millennium Ive and his team 
of designers realised they could fit a 
computer hard drive into a box the size 
of a deck of playing cards and use it to 
store thousands of songs. For the first 
time it was possible to carry your 
music collection in your pocket. Its 
success was not just down to clever 
electronics. Critics said it looked 
fantastic and was ridiculously easy to 
use. Much copied, but never bettered, 
there are 30million iPods out there 
today. 

6     17    all the pre-interview 
warnings, it is a bit of a shock to meet 
Jonathan Ive in the flesh. He is a 
pleasant, charming and relaxed figure 
in his late 30s (actually he is 38 but 
don’t tell the Apple PR people) with 
cropped black hair, jeans and a quietly 
fashionable jacket and open shirt. He 
speaks quietly and thoughtfully with 
the slightest touch of a south eastern 
English accent. Next to being the 
world’s most influential designer he is 

Jonathan Ive has changed the way millions 
listen to music and his work made him one of 
the great designers of our time 
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also the senior vice president of one of 
the worId’s biggest computer 
companies. He obviously believes he 
has the best job in the world. 

7  Ive talks down his key role in 
‘inventing’ the iPod and iMac, stressing 
the contribution of the manufacturing, 
software, hardware, and electronic 
teams in his charge. “Our goals are 
simple. We genuinely try to make the 
very best product that we can. We 
have a belief that we can solve our 
problems and make products better 
and better. It’s a simple goal to 
articulate, but a difficult one to    18   .” 

8  Apple’s philosophy is that their 
computers and music players should 
be simple to use and beautiful to look 
at. The fans say each product just 
seems    19   . The latest Apple range 
included the ‘impossibly small’ iPod 
Nano, the first video iPod and a new 
iMac – a powerful computer and home 
entertainment system crammed into 
the casing of a flat screen television. 

9  Put Ive in front of one of his iMac 
babies and his    20    is infectious. 
“Look at this. When you put it to sleep 
– suddenly there’s a small white light 
that appears on the front. But you only 
see that there’s a light there when it’s 
switched on. If it’s not switched on, 
there’s no need to see it. The aim,” he 
says, “is to create gadgets that can be 

used without looking at the instruction 
book.” 

10  So why is so much stuff out there 
so badly designed? Why is it so hard 
to programme a video or change the 
clock on the microwave oven? “It’s sad 
and frustrating that we are surrounded 
by products that seem to testify to a 
complete lack of care. That’s an 
interesting thing about an object. One 
object speaks volumes about the 
company that produced it and its 
values and priorities.” 

11  Ive may not be a household name, 
but he is not quite the unsung hero of 
British design. In the last few years he 
has won a host of awards. You can 
sense that he is delighted – if a little 
bemused – by the plaudits and praise. 
But what gives him his greatest kick is 
when people give him their iPod 
stories – when they tell him that his 
invention has let them rediscover lost 
music of their youth, or when it has let 
them fall in love with music again. 

 
 

1p 13 Welk woord past het best bij    13    in alinea 2? 
A Apple 
B his business plans 
C his private life 
D marketing 
 

1p 14 ‘It is the sort of instruction’ (paragraph 3) 
What does the writer think of this instruction? 
A It gives Jonathan Ive too much credit. 
B It is normal when you interview famous designers. 
C You would only expect it when you meet highly placed people. 
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1p 15 What happened after Jonathan Ive invented the iMac according to paragraph 4?  
A Apple counted on this one success for too long. 
B Apple was back in business. 
C Jonathan became world famous. 
D Jonathan’s designs were copied by other companies. 
 

2p 16 In alinea 5 wordt verteld dat de iPod klein is. 
 Citeer uit deze alinea twee delen van zinnen die aangeven dat de iPod klein 

is. 
 

1p 17 Kies bij    17    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A According to 
B After 
C In addition to 
D Without 
 

1p 18 Kies bij    18    in alinea 7 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A achieve 
B bear in mind 
C believe in 
D understand 
 

1p 19 Kies bij    19    in alinea 8 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A to become cheaper 
B to get better 
C to get more complicated 
D to present a new challenge 
 

1p 20 Kies bij    20    in alinea 9 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A astonishment 
B enthusiasm 
C irritation 
 

1p 21 What is so interesting about an object according to paragraph 10? 
A how it works 
B the way it looks 
C what it tells you about the makers 
D what its price is for the buyers 
 

1p 22 What is Jonathan Ive delighted about most, according to the last paragraph? 
A the effect the iPod has   
B the good reviews he gets 
C the number of iPods sold worldwide 
D the prizes he has won 
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Tekst 7 
 

1p 23 Iemand wil in de winter een korte vakantie houden op het eiland Guernsey. 
Wat betaalt hij/zij voor een vliegreis met drie overnachtingen? 
A £139 
B £159 
C £179 
D £199 
E £219 
 

 

 
 
 
 
 

GUERNSEY 
Complete 3, 4, 5 day breaks including ferry or flights and luxury  hotel 
 
  
 
 
 
 
 

LUXURY WINTER BREAKS

 
 

 ₤     139 
 
Explore the beautiful island 
of Guernsey and indulge 
yourself in 45 acres of luxury 
at the island’s premier 

 resort hotel-Health 
suite, indoor pool, golf and 
award-winning restaurants. 
 

 Daily departures until 31st March 
 Fast ferry from Weymouth OR 

traditional ferry from Portsmouth 
 Take your own car on the ferry 
 Full English breakfast included 
 Upgrade to half board only £20pp/pn 

£139 
£159 
£179 

3 days-
2 nights
4 days-

3 nights
5 days-

4 nights

ALSO BY AIR FROM GATWICK, STANSTED & BRISTOL 
WITH FREE HIRE CAR  

OTHER AIRPORTS AVAILABLE ON REQUEST 

 £179    £199      £219  3 DAYS-
2 NIGHTS 

4 DAYS-
3 NIGHTS

5 DAYS-
4 NIGHTS 

Prices are per person. 
Telephone booking fee = £7 per person. Book by Friday 
8th January. 

from 
only 

BOOKING 
HOTLINE O871 871 0071 

Ferry Departures 
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Tekst 8 
 

The latest Brat Camp has turned 
my life around 

 
1  XANTHE LAIRD changed from a pretty 

and polite 14-year-old into a parent’s worst 
nightmare. At 17, she drank, smoked, swore 
and took drugs, and often lashed out. She was 
the despair of her mother, Sorrel Conquest, 
but, now 18, she has been home from Brat 
Camp for more than two months, has a job as 
a trainee stewardess on a boat and a new 
boyfriend. 

2  SORREL SAYS: I would have done almost 
anything to help Xanthe. Half the time I didn’t 
know where she was and I had visions of her 
lying dead in a gutter. She was out of control 
and I thought if she didn’t end up dead, she’d 
be locked up. 

3  I tried not to have high expectations of Brat 
Camp, but her letters showed she was changing. She sounded loving and 
affectionate again. It’s reward-based so they know they can only move forwards 
if they behave. It was brilliant for me, too, because the staff told me not to feel 
guilty about Xanthe’s behaviour. I had taught her about the dangers of drugs but 
she made her own choices. Now we get on really well. She’s stopped taking 
drugs and turned her life around. 

4  XANTHE SAYS: At Brat Camp I had to sleep on wooden boards with no 
pillows, eat only porridge or rice and sit in a stone circle for four days without 
speaking to anyone. But I lasted the full 85 days. I was very self-destructive 
before I went and I wouldn’t let anyone help me.  

5  When I arrived, I missed my mum for the first time in years and a lot of 
emotions hit me. The staff seemed evil and sitting in the circle was unbearable 
but after a while I realised everything they said made sense. We were made to 
work out why we’d got in such a state, and I got to know myself again. 

6  Now I get a buzz from saying no to drugs and cigarettes. Before, I couldn’t 
give anything up because I had no faith in myself, but I feel great that I’ve 
managed to do it. I have so much to look forward to thanks to Brat Camp helping 
me to help myself. 
 

Xanthe Laird says 
no to drugs 
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1p 24 What is said about Xanthe Laird in paragraph 1? 
A She had a bad influence on her friends. 
B She has always been a worry to those around her. 
C She was severely neglected by her family. 
D She was unmanageable during puberty. 
 

1p 25 How did Sorrel feel at first about Xanthe going to Brat Camp? (paragraphs 2 
and 3) 
A She did not have any confidence in Brat Camp’s tough approach. 
B She didn’t dare hope that it would change Xanthe’s life. 
C She thought it was unnecessary as Xanthe had already shown she was 

sorry. 
D She was afraid Xanthe might not survive it. 
 

1p 26 In alinea 3 wordt uitgelegd welk systeem Brat Camp hanteert. 
 Hoe wordt dit systeem aangeduid? 

 Citeer het woord/de woorden uit de tekst. 
 

1p 27 How did Sorrel react to Xanthe’s stay at Brat Camp? (paragraph 3) 
A She broke with Xanthe for a long period of time. 
B She felt the responsibilities of a mother again. 
C She finally understood why Xanthe had become a drug addict. 
D She no longer blamed herself for Xanthe’s misconduct. 
 

1p 28 In paragraphs 4 and 5 Xanthe looks back on her stay at Brat Camp. 
What is the most important thing she learnt there? 
A how essential good friends are 
B how to communicate with her mother 
C that taking drugs does not solve anything 
D what kind of person she really is 
 

1p 29 Which of the following feelings is not described by Xanthe in paragraph 6? 
A confidence 
B determination 
C excitement 
D pride 
E regret 
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3

1 

2

Tekst 9 
 

1p 30 Na je eindexamen wil je graag een periode vrijwilligerswerk doen. 
 Op welke advertentie ga je reageren? (zie de pagina’s 14 en 15) 

 Schrijf het nummer op. 
 
 

 
 
 

THE 
VIOLENCE 
INITIATIVE 

 OFFERS PEOPLE WHO 
ARE VIOLENT A CHANCE 
TO CHANGE. 

VIOLENT? 
Tel: 020 8365 8220 

Fax: 020 8889-9260 

For more information please 

visit www.tviccv.org or email 

admin@tviccv.org 

Charity number 3606900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our chapel communities offer 
space to think and scope for spiritual growth, 

affirming the worth and dignity of every person. 
------------------------------------------------------------ 
Unitarian groups in Britain have been developing a 
down-to-earth approach to religion and spirituality for 
over two hundred years.  
 
Please send me FREE literature about the 

Unitarians without obligation. 
 

Name: ...............................................   

Address:.............................................  
 

Unitarians 
offer 

a liberal 
religious 

alternative 

www.unitarian.org.uk 

How to Teach English and see the world 
 

Enjoy our practical TEFL course: 
Introductory Weekend, Follow up 

self-study and Teaching Practice Week. 
Academic accreditation. Nationwide. 

Take it one step at a time! 
 

www.tefltraining.co.uk         01993 891121 
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4 

5

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Make a real difference in people’s 
lives while experiencing another 
culture like never before. 

Volunteer Abroad. 

www.crossculturalsolutions.org 
0845 458 2781 / 2782 

REGISTERED CHARITY NUMBER 1106741 

Make af Difference….
…. do something worthwile 

call 0800 32 84 195 

Addenbrooke’s Centre for Clinical In 
uk_cru-cambridge@gsk.com 
www.volunteers.gsk.co.uk 
 
for information about 
participating in Medical Research 
If you are male, healthy and aged 
between 18-60, then please call now. 
You will be paid for your time and 
commitment if you participate in a study. 
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Tekst 10 
 

Life and Grime of the Hotel Inspector 
 
1  For 34 years Fred Chrystal has 

spent at least three nights each week 
inspecting hotels, guest houses, pubs 
and B&Bs on behalf of the AA1). Fred 
can honestly say he has lived most of 
his life out of a suitcase. But it has not 
always been a life of luxury!  
His filthiest 
experience ever 
was in the 
Highlands.  
At what could be 
described as a 
doss house2), he 
was shown a 
room with an 
unmade bed and 
no window.  
It reeked of beer and body odour and 
there was a half-pint glass containing 
what he hopes was beer. It was so 
awful that he could not stay the night. 
Mr Chrystal said to the owners, who 
had applied for an AA rating: “This is 
not on. There are no standards here 
and I don’t think they are possible.” 
They just turned round and said they’d 
changed their minds and did not want 
one. He won’t name the establishment 
because it still exists under new 
management.  

2  His visits are not always to country 
or seaside locations. He recalls a 
miserable night in a city-centre hotel. 
Although an inspector’s job is mainly to 
inspect bedrooms, bathrooms, public 
areas, service and food and not to take 
the role of environmental health officer,  

on this occasion he asked to see the 
kitchen. His instinct was right: he 
walked into a flock of pigeons, 
starlings and blackbirds. “It was like a 
scene from Alfred Hitchcock’s The 
Birds with all these birds flapping 
around in the kitchen,” he said. 

“There was not a 
member of staff 
in sight. All the 
windows were 
open and the 
birds were even 
perched on the 
pan that is used 
to make soup.  
The manager 
was next to me, 

he knew immediately he was losing his 
AA stars.” 

3  Yet standards have dramatically 
improved through his career. Nylon 
sheets are banned for all ratings and 
he rarely has to tiptoe down a corridor 
to find a lavatory. When he started the 
job, the AA rejected three out of every 
four establishments; today inspectors 
help premises to improve their ratings. 
And food has been transformed.  
“I’m most pleased about the fact that 
there is now so much interest in 
healthy eating.” When Mr Chrystal first 
set out, the standard fare was prawn 
cocktail, sirloin steak and Black Forest 
gateau. “I also remember nouvelle 
cuisine where you had to use a 
magnifying glass to see the food,” he 
said. 

 

 

 
noot 1 AA = Automobile Club, Britse ANWB 
noot 2 a doss house =  een opvang waar daklozen de nacht kunnen doorbrengen 
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4  He is impressed by the way that 
young people working in hotels and 
catering try to please. “In almost 80 
percent of visits it really is delightful, 
service with a smile,” he said. Mr 
Chrystal has never been bribed during 
his nights away. He likes to   35   so 
that staff do not guess he is an 
inspector. A newspaper is his favourite 
prop at the restaurant while keeping a 
discreet eye on the staff.  

He was embarrassed recently when he 
forgot that he was at a candlelit table 
and drew attention to himself by 
setting his table on fire. 

5  Fred Chrystal hopes to give up his 
nomadic life at the end of the year. But 
we pity his wife, who is going to have 
to cope with an inspector permanently 
in the house.  
 

 
1p 31 How did the owners react when Mr Chrystal said he was not satisfied with their 

hotel? (paragraph 1) 
A They did not seem to care and went on as usual. 

B They promised to make the necessary changes. 

C They said they were planning to sell the hotel. 
D They were disappointed because they had done their best. 
 

1p 32 ‘and did not want one’. (eind alinea 1) 
Waarnaar verwijst het woord ‘one’? 
A a room 
B an AA rating 
C the establishment 
 

1p 33 Why did Mr Chrystal ask to see the kitchen of the hotel? (paragraph 2) 
A Checking hygiene regulations in the kitchen is part of his job. 
B He had a feeling that something was wrong in the kitchen. 
C He heard strange noises coming from the kitchen area. 
D Someone had warned him about the state of the kitchen. 
 

2p 34 Uit alinea 3 blijkt dat er veel is verbeterd in hotels. Noem twee verbeteringen. 
 

1p 35 Kies uit de gegeven mogelijkheden de groep woorden die het best past bij   35    
in alinea 4. 
A attract attention 
B keep a low profile 
C use a false name 
 

1p 36 ‘his nomadic life’ (alinea 5) 
 Schrijf een zin/deel van een zin over uit alinea 1 waar het zelfde wordt 

gezegd over Fred. 
 

1p 37 Why should we pity Fred’s wife, according to the writer of this article? 
(paragraph 5) 
A She will have to put up with Fred’s critical eye. 
B She will have to stay at home more often. 
C She will have to tell Fred what to do now.
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Tekst 11 
 

2p 38 Wat krijg je als je een kind sponsort bij act!onaid? 
 Schrijf vier dingen op. 

 

 

  
Little Kali is just five years old and the only life she’s known is one 
of hunger, poverty and disease. But by the time she has children of 
her own, this could be a very different story.  
 It could be one about families, about villagers working together 
to earn their own living. About children who can read and write and 
have a future. About a community that can treat the sick and is free 
from fatal diseases. And if it is, it is because you care enough to 
sponsor a child. 
 In return, we’ll keep you in touch with regular reports from local 
fieldworkers, our supporter magazine Common Cause, plus a 
photograph and messages from the child you sponsor.  
 Please sponsor a child like Kali today. With your help, we really 
can change the future. 
Simply fill in the coupon below. 
---------------------------------------------------- -------------------------------------------------  
Please send me further details about sponsoring a child, or call 
01460 23 80 80 
I’m interested in sponsoring in: 

     Africa       Asia      Where need is greatest 

Mr/Mrs/Miss/Ms 
Address ......................................................................... Postcode .......................................  
Tel (Day) ................................... (Eve)...................................................................................  
Make cheques/POs payable to Action Aid, and send to: 

Action Aid, Freepost BS4868, CHARD, TA20 1BR   
www.actionaid.org.uk  

If you sponsor Kali, 

no one will have to
sponsor her children. 

act!onaid 
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Tekst 12 
 

1p 39 Wat wordt er in het artikel gezegd over de vis Kipper? 
A Hij heeft brand veroorzaakt in een woonhuis. 
B Hij heeft de andere vissen in zijn aquarium eruit gegooid. 
C Hij heeft gezorgd voor een overstroming in de woonkamer. 
D Hij is de aanleiding geweest voor een familieruzie. 
 
 
 

Catfish blamed 
 

 
 
 Normally pet fish do not pose a major 
risk. But after an extraordinary drama in 
Dorset, a catfish called Kipper has been 
blamed for a blaze that has sent a mother 
and her daughters fleeing for their lives.  
 It is believed that Kipper began fighting 
with another fish in its tank, while owner  
Sharon Killahenna was asleep upstairs. In 
doing so it caused water to spill over the 
side onto an electric plug below. This sent 
a power surge up the tank’s light cable 
which burnt through the lid, causing 
smouldering plastic to drip onto a leather 
sofa which caught fire. 
 Flames quickly engulfed the lounge and 
Sharon was woken up by the smoke alarm 
going off. She quickly grabbed her 
daughters, Nicole, six, and two-year-old 
Kerry and ran out of the blazing property in 
Poole. They fled to a neighbour’s house 
and raised the alarm. Later all three were 
taken to hospital where they were treated 
for smoke inhalation. 
 And the fish? Unfortunately they all 
perished. 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 13 
 

1p 40 Hoe komt het dat Schotse soldaten nog maar 24 minuten per dag mogen 
oefenen met doedelzak spelen? 
 
 

PIPERS ARE CURBED BY SAFETY CODE 
 

  Soldiers learning to play the bagpipes have been told 
to limit their practice sessions to only 24 minutes a day. Pipers 
will also have to wear earplugs under the new guidelines 
brought in by health and safety officials.  
  The advice, aimed at preventing soldiers from suffering 
hearing problems, was issued after a study by the Army 
Medical Directorate environmental health team. Tests showed 
that outdoors the sound of bagpipes could reach 111 decibels, 
slightly louder than a pneumatic drill. Indoors, the instrument 
could reach 116 decibels or as loud as a chainsaw. 
  Bill Lark, 85, a Black Watch piper who led his 
comrades into action against the Japanese in 1944, said the 
rules were ‘ridiculous’. He said: “The pipes should be played 
loudly. That’s how they inspire soldiers and scare the enemy.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

einde  913-0071-a-KB-1-o* 

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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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2009 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 

913-0071-a-KB-1-u   
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
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 
 

 1 A B C  
 
 

Tekst 2 
 

 2 Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’. 

1 wel genoemd niet genoemd 

2 wel genoemd  niet genoemd 

3 wel genoemd niet genoemd 

4 wel genoemd niet genoemd 

 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C 
 

 4 A B C 
 

 5 ........................................................................................................................  
 

 6 A B C 
 

 7 A B C 
  
 8 A B C D 
 
 9 A B C 

 
 10 ........................................................................................................................  

 
........................................................................................................................  
 
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C D X of of

913-0071-a-KB-1-u 2 lees verder ►►►
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Tekst 4 
 

 11 A B C 
 
 

Tekst 5 
 

 12 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

 
 

Tekst 6 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C  
 

 15 A B C D 
 

 16 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C  
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 
Tekst 7 

 
 23 A B C D E 
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Tekst 8 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26 ........................................................................................................................  
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C D E 
 
 

Tekst 9 
 

 30 ........................................................................................................................  
 
 

Tekst 10 
 

 31 A B C D 
 

 32 A B C 
 

 33 A B C D 
 

 34 1 ......................................................................................................................  
 
2 .....................................................................................................................  
 

 35 A B C 
 

 36 ........................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 

 37 A B C 
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Tekst 11 
 

 38 1 .....................................................................................................................  
 
2 ....................................................................................................................  
 
3 ....................................................................................................................  
 
4 ....................................................................................................................  
 
 

Tekst 12 
 

 39 A B C D 
 
 

Tekst 13 
 

 40 ........................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

 5 913-0071-a-KB-1-u* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 B 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 2 
1 niet genoemd  
2 wel genoemd 
3 niet genoemd  
4 wel genoemd 
 
Indien vier beweringen goed 2 
Indien drie beweringen goed 1 
Indien twee of minder beweringen goed 0 
 
 

Tekst 3 
 

 3 B 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 1 
(them nosy) teachers 
 

 6 B 
 

 7 B 
 

 8 B 
 

 9 A 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 10 maximumscore 1 
Een antwoord met de volgende strekking: 
Kinderen/leerlingen zullen veel ongezonde dingen/snoep en vet 
voedsel/junk food (gaan) eten. / De schoolmaaltijden verdwijnen en dus 
alle controle op het eetgedrag van scholieren. 
 
 

Tekst 4 
 

 11 B 
 
 

Tekst 5 
 

 12 maximumscore 2 
1 onjuist  
2 onjuist 
3 juist 
 
Indien drie beweringen goed 2 
Indien twee beweringen goed 1 
Indien een of minder beweringen goed 0 
 
 

Tekst 6 
 

 13 C 
 

 14 C 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 2 
• (a box the size of a) deck of playing cards 1 
• (it was possible to carry your music collection) in your pocket 1 
 

 17 B 
 

 18 A 
 

 19 B 
 

 20 B 
 

 21 C 

Pagina: 808Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 913-0071-a-KB-1-c 6 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 22 A 
 

Tekst 7 
 

 23 D 
 
 

Tekst 8 
 

 24 D 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 1 
(It’s) reward(-based) 
 

 27 D 
 

 28 D 
 

 29 E 
 
 

Tekst 9 
 

 30 maximumscore 1 
4 
 
 

Tekst 10 
 

 31 A 
 

 32 B 
 

 33 B 
 

Pagina: 809Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 913-0071-a-KB-1-c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 34 maximumscore 2 
twee antwoorden met de volgende strekking: 
− (beter) beddengoed 
− (beter) sanitair 
− (beter) eten 
 
per juist antwoord  1 
 

 35 B 
 

 36 maximumscore 1 
(Fred can honestly say) he has lived most of his life out of a suitcase. 
(For 34 years Fred Chrystal has spent) at least three nights a week t/m AA. 
 

 37 A 
 
 

Tekst 11 
 

 38 maximumscore 2 
vier antwoorden met de volgende strekking: 
− (regelmatige) verslagen (van medewerkers) 
− een tijdschrift (Common Cause) 
− een foto van het kind 
− post van het kind 
 
Indien vier antwoorden goed 2 
Indien drie antwoorden goed 1 
Indien twee antwoorden of minder goed 0 
 
 

Tekst 12 
 

 39 A 
 
 

Tekst 13 
 

 40 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
anders kunnen ze gehoorproblemen krijgen/doof worden. Het is slecht voor 
je oren/gehoor. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3 The Mail on Sunday 
tekst 6 Voice 
tekst 8 The Irish Times 
tekst 10 The Times  
 
 

einde  913-0071-a-KB-1-c* 
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 945-0071-a-KB-2-o  

Examen VMBO-KB 

2009 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.   
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
maandag 22 juni

13.30 - 15.30 uur
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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 Ouders die in de buurt van de school een verkeersovertreding maken, kunnen 
straf krijgen. 

 Welke straf is dat? 

 
 

 

Parking lines for 
parents 
 
Parents who park on yellow lines 
and flout other safety laws while 
dropping their children off at school 
face being put in ‘detention’ and 
ordered to write lines in place of a 
fine. 
 Offending drivers will be 
marched by a policeman to a child’s 
desk by the front gates for their 
humiliating disciplinary lesson if the 
new scheme takes off. 
 Six parents who got lines in the 
first clamp-down - at schools in 
Bridlington, Yorkshire - had to write 
out ten times “I must wear a 
seatbelt at all times” and “I must not 
speed at any time.” 
 A council safety officer said: 
“Some parents may find it 
embarrassing but we hope they will 
take it in good humour and 
remember that there is a serious 
message.” 
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Tekst 2 
 

STOP SENDING MONEY, PLEASE 
 

Robert Bradfield (44), a father 
of two has pleaded with the 
Somerset tax authorities to stop 
sending him money after he was 
inundated with more than £2,000-
worth of cheques. 

His problems began when he 
asked tax officials to stop paying him 
‘Working Families Tax Credit’ after 
his wages had risen. Cheques 
began arriving on his doorstep every 
month, followed by requests for 
repayment. He often received two 
letters on the same day from the 
same office - one telling him he was 
no longer entitled to the money, the 
other sending him cash. 

Mr Bradfield decided the only 
way of getting through to the 
bureaucrats would be to tear the 
cheque to pieces and send it to their 
offices with a note explaining he did 
not want it. But a few days later he 
was sent a similar cheque, informing 
him he had made ‘an error’. 

A spokeswoman said: “We’re 
sorry to hear of the difficulties 
experienced by this gentleman. 
We’re unable to discuss individual 
cases but the details have been 
passed to our tax credit office for 
investigation.” 

 
 

1p 2 Why did the Somerset tax office keep sending Robert Bradfield cheques? 
A His income had decreased dramatically. 
B Some officials thought he still had a right to the money. 
C They mixed him up with someone else. 
 

1p 3 What happened when Mr Bradfield sent a ripped-up cheque to the tax office? 
A They gave him a fine for damaging the cheque. 
B They just sent him a new cheque. 
C They returned the ripped-up cheque. 
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Tekst 3 
 

 

Come to Cornwall… 
and go cage diving with sharks 
 

 

 
1 Mally Toms has been fishing for shark 

from the Cornish port of Looe for more 
than 40 years, but this is the first time 
anyone has asked him to make friends 
with one. The skipper of the Jo-Dam is 
helping to test Britain’s first cage-
diving trips and looks sceptical as an 
eight-foot-high cage is lowered onto 
his boat. “This will never work,” Toms 
said. 

2  Cage diving is a popular sport in 
South Africa and Australia and it offers 
divers the chance to come nose to 
snout with sharks. The Cornish waters 
are home to at least two species of 
large predatory1) shark and, starting 
next weekend, divers will be able to 
see them up close. Richard Pierce, a 
shark conservationist, plans to run a 
dozen trips over the next few months, 
six from Looe on the south coast and 
six from Padstowe on the north.  

3  Pierce and Mr Toms will lay a trail 
of ‘chum’, a mix of mashed up 
mackerel, to attract the sharks to the 
boat, then lower paying guests inside 
the cage into the water. They will be 
told to keep their fingers and other 
extremities safely inside the cage. 
Some 1,000 people have applied for 
the 85 places available on this 
season’s schedule. Although the  
£85-a-head trips are non-profit making, 

Pierce hopes the skippers of other 
shark boats will be encouraged to 
follow his example. 

4  In the 1950s and 1960s anglers 
taking the shark boats out of Looe 
would catch up to 6000 blue sharks a 
year. In the past ten years, however, 
the number of sharks has fallen 
dramatically. Very little is known about 
sharks compared to other cetaceans2) 

    7   they don’t need to come to the 
surface to breathe. The only evidence 
for how many there are comes from 
the catch record. 

5  Pierce sees shark diving as a great 
opportunity for both conservation and 
Cornish tourism. “We are never going 
to compete with the Costa Brava for 
sunshine, so we need to take 
advantage of the assets we do have, 
such as our spectacular coastline and 
our wildlife. I also want to remove that 
feeling of fear and create shark 
enthusiasts. Once people come close 
to these powerful, majestic creatures 
they look at them in a completely 
different way.” 

6  Toms said: “This gives us another 
string to our bow. I’ve always enjoyed 
diving myself. When people see these 
sharks they are just going to be 
overjoyed.” 

 
noot 1  predatory = roofdierachtig 
noot 2 cetaceans = walvisachtigen 
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1p 4 After more than 40 years fisherman Mally Toms will try something new.  
What will this be according to paragraph 1? 
A He will be catching sharks in another part of the sea. 
B He will be involved in a tourist attraction with his fishing boat. 
C He will have modern fishing equipment to work with. 
 

1p 5 ‘the chance to come nose to snout’ (paragraph 2) 
 Schrijf een deel van een zin uit alinea 2 over, waarin wordt uitgelegd wat 

hiermee bedoeld wordt. 
 

2p 6 Geef bij elke bewering over de ‘cage-diving trips’ aan, welke juist en welke 
onjuist is volgens alinea 3. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Er wordt voer in zee gegooid om de haaien rustiger te maken. 
2 Er is heel veel belangstelling voor de excursies. 
3 Er wordt veel winst gemaakt met het organiseren van de excursies. 
4 Richard Pierce hoopt dat andere vissers ook excursies gaan aanbieden. 
 

1p 7 Kies bij     7    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A because 
B but 
C so 
 

2p 8 Noem twee redenen die Richard Pierce in alinea 5 geeft voor het opzetten van 
duikexcursies in Cornwall. 
 

1p 9 De visser Mally Toms is in alinea 6 wel positief over de duikexcursies.  
 Citeer een zin of deel van een zin uit het begin van de tekst waaruit blijkt dat 

hij eerst niet zo positief was. 
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Tekst 4 
 

2p 10 In dit artikel worden twee zaken met elkaar in verband gebracht.  
 Welke zaken zijn dat ? 

 Noem ook een voorbeeld hiervan uit de tekst. 
 Vul de zinnen in je uitwerkbijlage aan. 
 
 
 
 

Safe driving? It’s common scents! 
 

 
 

A recent study by the RAC Foundation showed that various smells in a car 
can make the difference between safe and dangerous driving. Dangerous smells 
in a car include lavender, used in the Middle Ages to induce sleep, jasmine and 
camomile, which can make motorists over-relax and even nod off. The smell of 
fast-food wrappers, fresh bread or pastry can make drivers hungry which leaves 
them irritable and more likely to speed in an attempt to find somewhere to eat. 

The smell of leather seats and oil can transport older drivers back to their 
youth but can also encourage them to indulge in the risk-taking they abandoned 
years before.  
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Tekst 5 
 

1p 11 Wat meldt dit bericht over de filmacteur Tom Cruise en actrice Katie Holmes?  
A Ze hebben een prijs ontvangen voor de slechtste acteerprestaties. 
B Ze hebben over elkaar geroddeld tijdens talkshows. 
C Ze hebben zich op een feest in Hollywood misdragen. 
D Ze zijn uitgeroepen tot het irritantste stel van het jaar. 
 
 

THIS LIFE 
 

 
 
Award ceremony of the week 
Tom Cruise and Katie Holmes, 
pictured above, have been 
named ‘most tiresome’ 
celebrity couple in the Razzies, 
an annual parody of the 
Oscars. According to the award 
citation, the ‘most tiresome’ 
category saIutes the ‘celebs 
we’re all sick and tired of’. The 
couple won the award following 
Cruise’s barnstorming 
performance on the Oprah 
Winfrey Show in which he 
jumped up and down on the 
sofa in a declaration of his love 
for Holmes. The Razzies are 
presented by the Golden 
Raspberry Award Foundation. 
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Tekst 6 
 

Police swoop on 
toy gun boy, 10 

 

1  SCHOOLBOY James 
Elsmore spent his 
pocket money on a 
toy gun – and 
triggered a full-
scale armed alert. 
James, 10, took 
the imitation rifle 
back to his uncle’s 
house, where he 
fired pellets at a 
wall.  A neighbour 
saw the youngster 
spread flat, sniper-
style, and he 
dialled 999 in a 
panic. When police 
were told a 
suspected gunman 
was on the loose, 
they sent an armed 
response unit to 
the house in 
Weston-super-Mare, Somerset. They 
stormed into the home of the boy’s 
uncle Trevor Taylor, who 
coincidentally collects replica firearms 
and swords, only to find James 
clutching his toy. 

2  “We heard a furious banging at the 
front door and when I opened it armed 
police were standing there,” said Mr 
Taylor. “For a moment I thought it was 
a joke - that someone was playing a 
trick on me. They said they had come 
about a gun. They burst in with their  

 
 
 

guns and totally overreacted to the 
situation. It was well over the top and 
very scary.” 

3  James, from Birmingham, said: 
“I bought the gun from a market with 
my pocket money. What kind of 10-
year-old would have a real gun?” The 
youngster, who had been visiting his 
uncle and aunt as a treat, was allowed 
to keep the 3ft-long toy gun and told 
that because he was under the age of 
criminal responsibility, he would not 
be charged. He is now back home with 
his mother Mandy in Birmingham. 

4  A Somerset Police spokesman said: 
“To the untrained eye, an imitation 
firearm can appear to be the real thing. 
It has to be treated as such because the 
safety of the public and police officers 
is at stake. Naturally, this is     15   . 
One way of dealing with this is to send 
firearms officers – and in this case 
there were reports of a male with a 
firearm. The message to parents is not 
to buy children toys that look like 
guns. And beware, there are also 
serious consequences for children 
carrying imitation firearms in the 
street.” 

5  The Gun Control Network, which 
campaigns to have the import, 
manufacture and sale of imitation guns 
prohibited, said similar warnings have 
already been issued around the 
country. 

FIRING LINE:
James with his

3ft-long rifle

By Mark Blacklock

‘It was really 
over the top 
and scary’ 
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1p 12 What made a man in Weston-super-Mare decide to call the police? (according to 
paragraph 1)  
A He believed his house was attacked by terrorists. 
B He felt threatened by his neighbour’s nephew. 
C He thought he had seen an armed criminal. 
D He was afraid a young boy would hurt himself with a gun. 
 

1p 13 What was the first reaction of James’s uncle to the police raid? (according to 
paragraph 2) 
A He became very angry. 
B He did not take it very seriously. 
C He felt slightly guilty. 
D He was really terrified. 
 

1p 14 ‘“To the … at stake.”’ (paragraph 4) 
How could these words of the police spokesman be described?  
They are meant to be  
A an accusation. 
B an apology. 
C an example.  
D an explanation. 
 

1p 15 Kies bij     15    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A highly overrated 
B not a real challenge 
C of the utmost importance 
D very expensive 
 

2p 16 ‘similar warnings’ (alinea 5) 
 Wat houden die ‘similar warnings’ in? 

Citeer twee gedeelten uit de tekst waarin staat wat die waarschuwingen zijn. 
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van de beide 
tekstgedeelten op. 
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Tekst 7  
 

Why girls love horses… 
Lucy Cavendish tells of her own very personal love affair  
 

1  I FIND horses graceful, 
glorious creatures. There are so 
many things that are perfect about 
them: the way they move, their 
fluid bodies and shining coats, the 
way they smell, their velvet noses 
and ticklish ears. They are 
handsome creatures with lots of 
attitude and character. 

2  There’s a difference in how 
women feel about horses and how 
our male counterparts do. Women 
have love affairs with horses. We 
kiss their warm soft noses. We 
brush, bathe and rub them. 

3  We give them garlic and 
molasses in their feed to keep them 
healthy. We put boots on them so 
they don’t hurt their legs. We talk 
about them as if they are husbands 
or lovers or babies. We call them 
‘my boy’ and ‘my lad’ and ‘he’ as in 
‘he doesn’t like it when...’ and ‘ooh, 
my boy’s in a bad mood today’. 

4  I know women who spend 
  every penny they earn on their 

horses. They spend their weekends 
and evenings cleaning tack, 
mucking out stables and grooming 
them and then, finally, riding; 
because it’s not just about the 
riding, it’s about being near them.  

5  l have always been horse mad. 
My first ever love affair was with 
Puffles, a tiny little Shetland pony.  

6  After Puffles there was Monty. 
He was kind and safe and greedy. 
But then a friend of mine did his 
back in and pretty much gave his 
horse Roger to me. 

7  Roger was my greatest love 
affair. He was fast and furious and 
stunning to look at and very, very 
lively. I couldn’t stop riding him.  

8  In the summer I loved the late-
evening riding. In the winter it was 
horribly cold and dark. I had to put 
lights on me and the horse just to 
go up the road.  Then Roger died of 
a heart attack and nothing was the 
same again.  

9  I don’t think men feel this way 
about horses. They love them, of 
course they do, but to them they 

 are living beings with a job to do. 
Men hunt horses and show-jump 
them. They look after them, yes, 
but they don’t worry about them 
the way women do. 

10  There is something within most 
of us women that romanticises 
horses. Maybe it is, in part,  

 because they still seem wild. They 
still have the fight or flee instinct. 
They are still strong, sometimes 

Lucy Cavendish as a child with Monty. 
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frighteningly so. And people love to 
conquer them. 

11  It’s not for nothing that we use 
the term ‘breaking in’ to describe 
the process of how a young horse is 
turned into a reliable riding horse. 
    20     horses will always be 
unpredictable. When you ride them 
you are aware of that. They are 
stronger than you. If they want to 
get you off their backs, they will. 

12  But we still fall in love with 
them. You can run away on a horse, 
you see. You can go fast down hills 
and gallop along beaches and 
through forests and over plains. It 
is the ultimate escape. And yet you 
can also just walk along, at one 

 with your horse, seeing things 
people don’t normally see. In a car, 
you go too fast, on foot you are too 
small. 

13  Horses can be companions. We 
trust them. In the past, people have 

 travelled miles on them and never 
been let down. When you are in 
true simpatico with your horse, 
then you are a very contented 
person. 

14  Last week I was riding through 
the Sierra Nevada mountains with 
my friend, her husband and their 
older sons, aged 10 and 15. It was 
tough going. We went up 
mountains and down gorges and, 
one day, we rode through harsh 
terrain for over six hours.      22      
of the boys complained in spite of 
being saddle sore and exhausted. 
In fact, they enjoyed it. 

15  On the last day, our tour leader 
and guide, a talented horse woman 
called Dallas Love, turned to my 
friend and said, ‘I don’t know a 
thing about children but, if your 
sons were horses, I’d be very 

      23     if they were mine.’ It was 
the greatest compliment of all. 
 

1p 17 In paragraph 1 Lucy Cavendish introduces the subject of this text by giving the 
readers 
A an objective definition. 
B a romantic description. 
C a scientific theory. 
D a vague impression. 
 

1p 18 What does Lucy want to make clear in paragraphs 2, 3 and 4? 
She wants to make clear that  
A horses take the place of children for some women. 
B owning a horse is an expensive hobby. 
C people should take more care of their horses. 
D women can be really passionate about their horses. 
 

1p 19 ‘There’s a difference … do.’ (alinea 2) 
In een alinea verderop in de tekst wordt deze opmerking verder uitgewerkt.  

 Welke alinea is dat? 
 Schrijf het nummer op. 
 

1p 20 Kies bij     20     in alinea 11 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A And yet, 
B Fortunately, 
C That’s why 
D What is more,
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2p 21 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze ‘juist’ of ‘onjuist’ is op 
grond van de alinea’s 12 en 13. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Een paard is voor de berijder vaak niet alleen maar een vervoermiddel. 
2 Het paardrijden geeft je een gevoel van vrijheid.  
3 Je kunt sommige dingen beter bekijken vanaf een paard.  
4 Je kunt te paard dingen doen die je met de auto of te voet niet kunt doen. 
 

1p 22 Kies bij    22    in alinea 14 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Both 
B Neither 
C One 
D The parents 
 

1p 23 Kies bij    23    in alinea 15 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A amazed 
B ashamed 
C confused 
D pleased 
E worried 
 
 

Tekst 8 
 

1p 24 Wie probeert Human Writes met deze advertentie precies te bereiken? 
Vul de volgende zin in je antwoordbijlage aan: 
Mensen die bereid zijn om …..  
 

 

Penfriends needed 
 

For some, arrival on death row represents the final 
journey in a life of poverty, hopelessness and 

despair. Human Writes is a non-profit organisation 
that offers non-judgmental friendship and support to 

the 3,700 people suffering the mental torture of 
anything up to 25 years on death row. We give 

correspondents unlimited help, advice and support, 
so please make someone’s life 

better with your letters. 
For details send a S.A.E. to: 

 
 

Human Writes, Hill Farm, Little 
Ryburgh, 

 Norfolk NR21 OLR 
or humanwritesuk@yahoo.co.uk 
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Tekst 9 
 

1p 25 Hoe kun je in het bezit komen van deze supersnelle sportwagen? 
A door als enige een bepaald bedrag te bieden 
B door de aangeboden verkoopprijs te raden 
C door een algemene kennisvraag te beantwoorden 
D door een bijzondere slagzin in te sturen 
E door het meeste geld er voor te betalen 
 
 
 

Dream car for pennies 
 
This glorious Lotus Exige would normally set you back more than £30,000 
but you won’t have to pay that if you’re successful in our reverse auction. 
In fact you could end up paying less than a pound, because it’s the 
lowest unique bid that gets the car. 
So if you fancy the chance to own this car – and tell your friends you bought it 
for next to nothing – follow the simple steps below, and place your bid today. 
Text the word LOTUS followed by a space and then your bid in pence 
(e.g.: LOTUS 456) to 63666. 
 

 
 
You will be sent a confirmation message telling you the status of your bid, and 
you’ll receive a free update if your bid status changes. 
You can bid as often as you like. When the auction ends – at 4pm tomorrow – 
the person who has entered the desired bid will get the car for that price. 
Remember: it’s not enough just to bid low…! Good luck, and happy bidding. 
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Tekst 10 
 

High schools, wake up! 
 

1 For the typical U.S. high school 
student, the morning alarm goes off no 
later than 6.30am. Breakfast (also 
known as the most important meal of 
the day) is either wolfed down or 
skipped altogether. The school bus 
arrives by 7.00am and the  
first class starts at 7.30am. 
This schedule works well 
for sports coaches: with 
school out at 2.30pm,  
they have plenty of time  
to get their teams into 
shape. It also works well 
for working parents who 
like the idea that their kids 
leave the house before 
they do. However, it doesn’t  
work for the students themselves, who 
by the second period in their timetable 
can be seen nodding off at their desks. 

2  Sleep researchers who     27     the 
teens they have interviewed, found out 
that teenagers stay up later and 
require more sleep than kids of other 
age groups. “Teens who don’t get 
enough sleep are bad tempered and 
poorer learners who are likely to cut 
classes,” say sleep researchers from 
Brown University. So why does nearly 
every school district in the USA start 
high school so early? Bus schedules 
and money!   

3  School buses need to make three 
full cycles to take all students to 
school. Starting high school later 
would mean buying more buses and 
hiring more drivers. The cheapest 
would be sending the younger students 

to school earlier, which isn’t as bad as 
it sounds, because many are up early 
anyway. 

4  School leaders in Edina, 
Minnesota, adapted the bus schedules 
nearly a decade ago. For students and 

teachers there, high school 
starts at 8.30am. And they are 
happily sticking with it! More 
and more school districts are 
following Edina’s lead.  
A study of seven Minneapolis 
high schools showed that 
pushing back high school  
start times can produce  
higher school attendance,  
with fewer students skipping 

lessons. This resulted in happier 
teachers and parents!  

5  Dumping unsupervised teens onto 
the streets at 2.30pm has never made 
a lot of sense to parents or police. So 
another benefit of pushing back start 
times is that there will be less time for 
youngsters to get into mischief before 
adults arrive home.  

6  School superintendents of other 
districts acknowledge that changing 
the bus schedules is the only reason 
for hesitation. Even supporters of 
pushing back high school start times 
state that bus schedules are 
nightmarishly complicated. But if Edina 
can pull it off, so can other districts. 
The payoff – more alert and less 
grumpy students – is worth the effort, 
even if the school managements need 
to pull a few all-nighters to work out 
the details.   
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2p 26 Geef voor elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is volgens 
alinea 1. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Leerlingen die te laat opstaan kunnen op school ontbijten. 
2 Sport coaches willen hun trainingen graag in de ochtenduren geven.  
3 Ouders vinden het soms vervelend als kinderen erg vroeg naar school 

vertrekken. 
4 Sommige leerlingen vallen tijdens de lessen in slaap omdat scholen heel 

vroeg beginnen.  
 

1p 27 Kies bij     27    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A critisize 
B make fun of  
C side with 
 

1p 28 Meer schoolbussen inzetten kost meer geld.  
 Welke aanpassing is minder duur volgens alinea 3? 

 
1p 29 ‘This resulted in happier teachers and parents!’ (alinea 4) 

 Waarom zijn leerkrachten en ouders blij met de verandering in de 
begintijden? 

 
1p 30 What other advantage of pushing back start times is mentioned in paragraph 5? 

A Parents will now be at home when the teens get in from school. 
B The police can play an active part in checking upon teens. 
C There will be fewer opportunities for teens to misbehave. 
 

1p 31 The title of this article is ‘High schools, wake up!’ 
Who is the author referring to? (alinea 6) 
A bus companies 
B parents 
C school managers 
D students 
E teachers 
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HOLY INTERVENTION 

Reverend Malcolm Hunter decided he could live like the 
homeless people he helps for 10 days every year and took 
up a perch on top of his church in London.  
The vicar sat on top of Camden’s St Michael’s Church for 
10 days and nights to raise money for roof repairs.  
The vicar raised a staggering £111,000 after donations     
began pouring in. Reverend Hunter said: 
“It was quite hard. I sat, pondered life and stayed with 
myself. I’m very glad I did it.” 

Tekst 11 
 

1p 32 Waarom ging dominee Hunt ‘als een dakloze’ leven? 
A om geld in te zamelen voor het onderhoud van zijn kerk 
B om te protesteren tegen de armoede in Camden 
C om zelf te voelen hoe het is om dakloos te zijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst 12 
 

1p 33 Wat gebeurde er bij een pinautomaat in Londen? 
Toen mensen wilden pinnen 
A kregen ze geen geld. 
B kregen ze valse bankbiljetten.  
C kwam er te veel geld uit. 
D werden hun bankpassen ingeslikt. 
 
 
GETTING A POUNDING 
Jubilation, then fights broke out at a  
cashpoint in Blackheath, London.  
Police were called to the scene after  
a fight broke between people trying  
to use an ATM in Blackheath. 
The incident arose after £20 notes were  
put in the £10 slots.  
The bank confirmed it was a human  
error. A spokesman said: “We have  
a journal listing the numbers of the ATM  
cards which were used in the machine. 
We’ll be in contact to get back the money.” 
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Tekst 13 
 

1p 34 Waarom werd Andrew ‘the purple panty dude’ genoemd door zijn klasgenoten? 
 
 

 
 
 
 

The Purple Panty Dude 
 
For the third time in two weeks, I woke up late for school. I couldn’t afford being 
late again because I would find myself in detention for an entire week: missing 
football practice. So I jumped in and out of the shower half-awake, rummaged 
through the laundry basket for my favorite broken-in jeans and tee and was out 
the door in minutes. I made it to home-room with two minutes to spare! But, 
unfortunately, I quickly wished I hadn’t. As I bent over, digging through my 
backpack, I heard giggles fill my classroom. When I turned around to ask my 
buddy what was so funny, he couldn’t even talk because he was laughing so 
hard. He finally managed to point to my butt. I looked down and saw what 
everyone else did: flowery, bright purple panties showing through the cool rips 
in the back of my favorite jeans! Turns out I got dressed so fast that I pulled my 
sister’s underwear out of the basket of clean clothes and slipped them on. For 
the rest of the school year, I was known as the purple panty dude.  
         
 

- Andrew,16 - 
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Tekst 14 
 
 

A DISGUSTING HOUSE 
 

1  Most estate agents describe 
properties as ‘lovely old, characteristic, 
spacious, located in ‘quiet 
neighbourhood’ or ‘suitable for 
families’. However, Julian Bending who 
runs Ralph Bending Estate Agents in 
Glastonbury is unusually blunt in his 
approach to selling houses. In the 
past, he has described houses as 
grubby, cramped, and dirty and one 
was said to be ‘suitable for a midget’. 
Other adverts have included 
descriptions such as ‘original and grim 
late '70s conversion’ and ‘would suit a 
witch’. In another, the estate agent 
warned customers tempted to view a 
£110,000 house with ‘It's difficult to 
imagine a more disgusting house than 
this’.  

2  Mr Bending said his descriptions 
were popular with buyers, who he 
claimed were fed up with misleading 
information from estate agents.  

"There's the most incredible strength in 
honesty," he said. "If you get called up 
by an estate agent and they tell you 
some place is lovely and perfect for 
you and it's not, they have no trust in 
you. If people ring us up we say, 'No, 
it's horrible, don't bother,' if it isn't what 
they want. People thank us and say 
‘It's exactly how you said; thanks for 
not wasting our time,’ while sellers are 
also grateful they don't have to bother 
with people who aren't interested."  

3  Sellers who go through Ralph 
Bending have no control over how he 
describes their homes. They have to 
accept his unique selling method. He 
has been     37     twice by the 
Advertising Standards Agency1), but it 
decided both anonymous objections to 
his adverts were without foundation.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

noot 1 Advertising Standards Agency = reclamecodecommissie, zij bekijken of reclamemakers zich aan
 de regels houden 
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1p 35 In what way does Julian Bending describe houses differently from other estate 
agents? (alinea 1) 
A He is straightforward about the houses he has on offer. 
B His descriptions are not always reliable. 
C His descriptions are so funny that people do not take them seriously. 
 

1p 36 Why does Mr Bending use his unique sales method? (alinea 2) 
A In the end he sells more houses that way. 
B It is a very efficient way to serve both buyers and sellers. 
C It is meant to give his customers more influence. 
 

1p 37 Kies uit de gegeven mogelijkheden het woord dat het best past bij     37     in 
alinea 3.  
A intimidated 
B investigated 
C praised 
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Tekst 15 
 

1p 38 Waarom is het opvallend dat Amanda de beste chef kok van 2008 bij de jeugd is 
geworden? 
A omdat ze een hekel aan koken had 
B omdat ze tegen vlees eten is 
C omdat ze vroeger bijna niks lustte 
 
 

Will COOK for tuition 
 

 
 
Mac-and-Cheese might be the meal of choice for many high-schoolers, but not 
Amanda Nuñez. After turning out delish dishes such as pork medallions and 
arroz a la Mexicana, Amanda, 17, was crowned Best Teen Chef 2008. This for a 
girl who was a picky eater. “It was grilled cheese or cereal,” she confesses. “I 
referred to myself as a ‘tarian, not a vegetarian, because I wouldn’t eat 
vegetables! Now I’ve learned to like everything.” Good thing, as she now has a 
full-tuition culinary scholarship to The Art Institute of San Diego 
(artsinstitutes.edu). Amanda has whipped up some recipes for you sweeties at 
girlslife.com. Yum! 
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Tekst 16 
 

2p 39 In de Daily Star zie je een prijsvraag over de groep EMBRACE. 
Schrijf op waaruit de prijs die je kunt winnen bestaat. 

 Noem drie dingen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMBRACE lads Danny and Richard 
McNamara are DJ-ing at the re-launch 
of School Disco in London this 
Saturday - and want two 
readers to join them.  
The fellas will share tips and 
sign copies of their own albums 
for you and a mate at The 
Forum.  
Log onto www.schooldisco.com for 
info on buying tickets. To enter, tell 
me: What sporting event did Embrace 
write a song for? Simply call 0906 751 
3082  or text DSMUSIC followed by  

 
 
your answer, name, age, mobile and 
address details to 63666.  
Calls cost 75p per minute from a BT 

landline (average duration 2.5 mins). 
Texting costs £2 plus your usual 
network rate. Winners will be 
selected at random from all correct 
entries received by 23.59 on May 23. 
For all SMS services: you may 
receive other related promotional 

offers/services.  
To stop receiving, please send STOP 
to 63666. Usual Daily Star rules apply. 
Editor’s decision is final.  
 
 

 

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. 

945-0071-a-KB-2-o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2009 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 
 

 1 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

Tekst 2 
 

 2 A B C  
 

 3 A B C  
 
 

Tekst 3 
 

 4 A B C  
 
 5 ........................................................................................................................  

 
 6 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 7 A B C  

 
 8 1 ......................................................................................................................  

 
2 ......................................................................................................................  
 

 9 ........................................................................................................................  
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C D X of of
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Tekst 4 
 

 10 …………………… en ……………………worden met elkaar in verband gebracht.  
 
Voorbeeld uit de tekst: 
 
………………………veroorzaakt…………..……………………………… 

 
 

Tekst 5 
 

 11 A B C D 
 
 

Tekst 6 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
 

Tekst 7 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 ........................................................................................................................  
 

 20 A B C D 
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 21 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D E 
 
 

Tekst 8 
 

 24 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Tekst 9 
 

 25 A B C D E 
 
 

Tekst 10 
 

 26 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 27 A B C  
 

 28 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

 29 ........................................................................................................................  
 
  ........................................................................................................................  
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 30 A B C  
 

 31 A B C D E 
 
 

Tekst 11 
 

 32 A B C  
 
 

Tekst 12 
 

 33 A B C D 
 
 

Tekst 13 
 

 34 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Tekst 14 
 

 35 A B C  
 

 36 A B C  
 

 37 A B C  
 
 

Tekst 15 
 

 38 A B C  
 

 
Tekst 16 

 
 39 1 ......................................................................................................................  

 
2 ......................................................................................................................  
 
3 ......................................................................................................................  
 

 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  945-0071-a-KB-2-u* 
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erratumblad 2009-2 
 

Engels CSE KB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen Engels KB vmbo op maandag 22 juni, aanvang 13.30 uur 
moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij 
het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 15, bij vraag 27 moet bij alternatief A  
 
critisize 
 
vervangen worden door:  
 
criticize 
 
Op pagina 16, bij vraag 32 moet de zin  
 
Waarom ging dominee Hunt ‘als een dakloze’ leven? 
 
vervangen worden door:  
 
Waarom ging dominee Hunter ‘als een dakloze’ leven? 
 
 
Op pagina 4 van de uitwerkbijlage bij vraag 24 moet de zin toegevoegd worden  
 
Mensen die bereid zijn om … 
 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. H.W. Laan 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
 (Ze moeten) strafregels (schrijven.) 
 
 

Tekst 2 
 

 2 B 
 

 3 B 
 
 

Tekst 3 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
(divers will be able to) see them up close 
 

 6 maximumscore 2 
1  onjuist  
2  juist 
3 onjuist 
4  juist 
 
Indien vier beweringen goed 2 
Indien drie beweringen goed 1 
Indien twee of minder beweringen goed 0 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 2 
• elk antwoord dat duidelijk maakt dat het toerisme (in Cornwall) ervan 

profiteert. 1 
• elk antwoord dat duidelijk maakt dat het de bescherming van haaien / 

de natuur ten goede komt. 1 
 

 9 maximumscore 1 
This will never work / (looks) sceptical 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

• 1 

Tekst 4 
 

 10 maximumscore 2 
• Geuren (in de auto) en rijgedrag/veiligheid/onveilig rijden 1 
• één van de volgende voorbeelden:      
− (geur van) lavendel veroorzaakt slaap  
− (geur van) jasmijn/kamille veroorzaakt ontspanning/slaap  
− (geur van) fast-food verpakking/vers brood/gebak veroorzaakt 

honger/irritatie  
− (geur van) leer/leren stoelen/olie veroorzaakt het nemen van risico’s  
 
 

Tekst 5 
 

 11 D 
 
 

Tekst 6 
 

 12 C 
 

 13 B 
 

 14 D 
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 2 
twee van de volgende antwoorden: 
− To the … real thing.  
− (The message)/not to … like guns.  
− (And beware)/there are …imitation firearms/the street.  
 
per goed antwoord  1 
 
 

Tekst 7 
 

 17 B 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 1 
(alinea) 9 
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Vraag Antwoord Scores

 20 A 
 

 21 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 juist 
4 juist
 
Indien vier beweringen goed 2 
Indien drie beweringen goed 1 
Indien twee of minder beweringen goed 0 
 

 22 B 
 

 23 D 
 
 

Tekst 8 
 

 24 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
te gaan schrijven/corresponderen met ter dood veroordeelden / mensen 
die op de doodstraf wachten 
 
Opmerking 
Zowel het aspect ‘schrijven’ als het aspect ‘ter dood veroordeelden’ moet 
in een goed antwoord voorkomen. 
 
 

Tekst 9 
 

 25 A 
 
 

Tekst 10 
 

 26 maximumscore 2 
1  onjuist  
2  onjuist 
3  onjuist 
4  juist 
 
Indien vier beweringen goed 2 
Indien drie beweringen goed 1 
Indien twee of minder beweringen goed 0 
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Vraag Antwoord Scores

 27 C 
 

 28 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Lagere klassen vroeger laten beginnen / Jonge kinderen eerder naar 
school brengen / op te halen (van huis). 
 

 29 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Minder leerlingen spijbelden/zijn absent/afwezig. 
 

 30 C 
 

 31 C 
 
 

Tekst 11 
 

 32 A 
 
 

Tekst 12 
 

 33 C 
 
 

Tekst 13 
 

 34 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Hij had (per ongeluk) een (paarse) onderbroek van zijn zus aan(getrokken 
naar school). 
 
 

Tekst 14 
 

 35 A 
 

 36 B 
 

 37 B 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 15 
 

 38 C 
 
 

Tekst 16 
 

 39 maximumscore 2 
Het antwoord moet drie elementen bevatten met de volgende strekking: 
Je mag samen met een vriend(in) EMBRACE (in het echt) ontmoeten  
(in Londen/ in the Forum).  
Je krijgt tips/lessen (over hoe je moet DJ-en).  
Je krijgt albums/cds met handtekening (van EMBRACE).  
 
Indien drie elementen goed 2 
Indien twee elementen  goed 1 
Indien één of minder elementen goed 0 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3 The Times 
tekst 6 Voice 
tekst 7 She 
tekst 16 Daily Star 
 

einde  945-0071-a-KB-2-c* 
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800013-1-728o 

Examen VMBO-KB 

2008 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.   
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 26 mei
13.30 - 15.30 uur
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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 was de reden voor ‘the Department of Transport’ om de heer Hunt te 
schorsen? 
A Hij bracht het leven van kinderen in gevaar. 
B Hij had zich misdragen tegenover kinderen. 
C Hij hielp kinderen op een plek waar hij niet mocht staan. 
 
 

 
 
 
 

Lollipop man 
suspended 
 
 
 
 
Officials were criticised last night after they 
suspended a lollipop man. 

 
Michael Hunt, 60, who used his initiative to come to the rescue of youngsters 
struggling to dodge traffic just yards from his allotted crossing point, described 
the decision as ‘ludicrous’. 
But the retired RAF squadron leader was removed from duties for ‘misconduct’ 
because his bosses said he could have been run over on the dangerous stretch. 
Despite the dire risk assessment, schoolchildren must now cross the road on 
their own.  
Tory MP Phillip Davies, who described Mr Hunt’s treatment as ‘stark, raving 
bonkers,’ added: “Here is a man looking to do his job, yet these officials are 
more worried about him getting run over and suing for compensation than the 
kids he is supposed to look after.”  
He was stationed at a busy T-junction on the A1 close to Marown Primary school 
on the Isle of Man. But Mr Hunt also decided to help pupils who got off at a 
nearby bus stop and had no option but to cross the adjoining road. He was 
spotted by a Government inspector who ordered him to stop. 
The Department of Transport on the Isle of Man stood by its decision. A 
spokesman said: “We have a responsibility to schoolchildren, drivers and the 
school-crossing patrol officer to locate prescribed school crossings in safe 
areas.”
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Tekst 2 
 

1p 2 In onderstaand artikel geven lezers hun mening over ‘diving’ in het voetbal 
(doen alsof er een overtreding is gemaakt).  
Wie vindt dat ‘diving’ gewoon bij het voetbal hoort? 
A Shaun 
B Nigel 
C Glenn 
D Rebecca 
 

 
 
 
I can think of no other sport where cheating happens so often. Some of these 
so-called sportsmen would be more at home in the World Wrestling federation 
with their theatrical dives. Don’t fine players - they won’t miss the money - but 
let’s see teams get points deducted. The managers would soon put a stop to it 
when it affects their league position.     Shaun Colrein, Hull  
 
How often do you see players like Lampard, Gerrard and Shearer dive? When 
they fall to the ground they are always back up with the intention of playing on - 
no use to a team on the floor. Bring in laws that back the referees should they 
book the player for a dive and also allow greater punishment (sending-off!) 
should they show that a dive resulted in an unfair game. 
              Nigel Renshaw, Newbury 
 
Diving is all part of the entertainment. Football doesn’t happen in a sterile 
environment, nor should it. You keep taking away all those abuses and fun 
aspects of football and you will have a boring environment. It is for referees to 
use their eyes, observe the game and pass out yellow and red cards where 
necessary.            Glenn Walker, London  
 
Diving contributes to a culture of mistrust among players, fans and refs alike. 
Children on playgrounds now act as if they are injured and practise diving as a 
matter of course. The FA should send a clear message and ban the cheats for 
substantial periods.          Rebecca Kerry, Durham 
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Tekst 3 
 
Thrill-seekers are hung by their hips and hurtled at speeds of 70mph on 
Britain’s scariest new roller coaster. Susan Orchard reports 
 

SCREAM! 
1  Riding Drayton Manor’s new 

G-force is a bit like that moment 
when you wake in the middle of the 
night in rapid free fall only to be 
woken by a thud on your comfy 
mattress. But only a bit. Because 
on this ride, the 
feeling of terror and 
loss of control lasts 
24 seconds, just a 
little too long for 
comfort. 

2  When I boarded 
this £3m so-called 
revolutionary ride 
I was more than a 
little nervous because its claim to 
fame (at least according to the 
brochure) is the nerve-racking fact 
that there is nothing to secure your 
shoulders and just a bar across the 
hips. The idea is that the positive 
G-force will hold you in place. 
Sadly, all this did little to reassure 
me as I didn’t understand a word 
of it. I was dangling 23 metres 
above solid ground, held in place 
by a single bar across my hips.  
 

The first drop,  “the most scary” 
according to Ian, who works at the 
park, is lodged in my mind, not 
least because of the scary build up 
before we plunged down sharply. 
This guaranteed anyone who 

suddenly realised 
there was nothing 
between them and 
the rest of the park,  
a feeling of 
uneasiness.  
The following loops, 
backwards, forwards 
and upside down are 
blurred in one 

scream. Then, as soon as it had 
started, the 24-second ride jolted 
to an abrupt stop. 

3  To my amazement, an 
overwhelming feeling of 
exhilaration washed over me and, 
what’s more, a strong desire to do 
it all over again. The other eleven 
people who rode with me were also 
staggering around looking stunned 
but strangely pleased. So if you 
want to try this new sensation, 
you’ll enjoy it. Once it’s over. 
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1p 3 In paragraph 1 Susan Orchard compares her ride in the new roller-coaster  
G-force to  
A a bungy jump 
B a comfortable bed 
C a high-speed train 
D a nightmare 
 

1p 4 What is special about the roller coaster G-force? (paragraph 2)  
A the number of backward and forward loops 
B the speed of the ride 
C the sudden drops it makes 
D the total length of the ride 
E the way you are kept in your seat 
 

1p 5 How does Susan look back on her ride in the G-force? (paragraph 3) 
A It was not as exciting as the brochure had promised. 
B It was so thrilling that she could not wait to have another go. 
C It was very scary and she will never go on it again. 
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1p 6 Welke achtbaan is echt de hoogste? Schrijf de naam op. 
 

2p 7 Je houdt van snelle, spannende achtbanen.  
Welke achtbanen zijn dan niets voor jou? Schrijf twee namen op. 
 
 

 

 

 
The Riddler’s Revenge 
SIX FLAGS, CALIFORNIA 
Claim to fame: The world’s longest, tallest, 
fastest, loopiest stand-up roller coaster. 
Ups and downs: The ride is based on Tim 
Burton’s Batman forever film and features 370 
feet of track, a top speed of 65mph,  
a maximum G-force of 4.2 and a maximum 
drop of 146 feet. And you have to stand up. 
Why can’t these roller coaster manufacturers 
just let you sit down and relax? 

 
Leap the Dips 
LAKEMONT PARK ALTOONA, PA 
Claim to fame: The world’s oldest 
functioning roller coaster.  
Ups and downs: Built in 1902, this is not a 
natural first port for adrenaline junkies: it 
has a pedestrian top speed of 10mph, and a 
distinctly unexciting height of 48 feet. 
Despite such shortfalls, Leap-the-Dips has 
become a national monument. It was nearly 
scrapped in the 1980s, but was restored 
and reopened in 1999. 
 

 

 
Steel Dragon 
NAGASHIMA, JAPAN 
Claim to fame: The world’s longest steel 
roller coaster. 
Ups and downs: It has three colossal hills 
and two sections of track where the coaster 
train disappears into a tunnel, only to emerge 
when the riders have turned a little green.  
At 8,100 feet in length, it is, by distance, the 
longest roller coaster in the world, although 
with speeds up to 95mph, that 8,100 feet gets 
eaten up pretty quickly. 

 

 
Kingda Ka 
SIX FLAGS, NEW JERSEY 
Claim to fame: The world’s fastest and 
tallest roller coaster. 
Ups and downs: When the steel monster 
opened this year, it broke pretty much every 
record going. New England thrill-seekers 
can now re-arrange their entrails to their 
heart’s content, when Ka launches them 
from 1 to 128 mph in 3.5 seconds, before 
catapulting them 456 feet into the sky. The 
ride is definitely not for the fainthearted. 
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Italian Job 
PARAMOUNT PARKS, CANADA 
Claim to fame:  The world’s best themed 
ride. 
Ups and downs: This one doesn’t break any 
records for speed or size, or number of 
coronary arrests, but it wins all the prizes for 
ingenuity. The riders simply hop into their 
red, white and blue minis, and pretend to 
drive the booty out of the square with the 
threat of being done over by the caribinieri. 
There are, disappointingly, no voiceovers on 
the ride. 

 
The High Roller 
LAS VEGAS, NEVADA 
Claim to fame: The world’s scariest roller 
coaster. 
Ups and downs:  On top of the 
Stratosphere Tower, more than 900 feet 
above the ground, this takes some beating. 
The track extends a total of 868 feet and 
the passengers ride in an open vehicle 
which whisks round the tower at just over 
30mph. The slowness of the rides ensures 
the passengers contemplate every last inch 
between them and the ground. 
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Tekst 4 
 

‘I rejected a job in 
insurance to live in a tree.’ 
Kate Bonner, 32, from Dorset, became a tree protester in 
1995. She now runs a nursery school. 
 

‘I had always done what my 
parents expected of me, studying 
hard and going to university. 
Afterwards, I could either follow the 
career path they wanted, or break 5 
out and do something more 
positive. 

‘I had just been offered a job in 
insurance, which promised good 
pay and prospects. My parents 10 
wanted me to take it, but 
I disagreed with the ethics of the 
industry. 

‘I’d heard of a tree-protest site 
near where I lived at the time, in 15 
Guildford, Surrey. The council was 
planning to widen a road and build 
a huge incinerator in the middle of 
a housing estate. After watching 
coverage on the local news, 20 
I decided that I wanted to make a 
difference. Although I had never 
protested about anything before, 
this felt like the right thing to do. 

‘When I told my parents I was 25 
planning to become a protester, 
they were deeply disappointed. 
They care about the environment, 
but believe the right way to get 
things changed is to go through 30 
your local councillor or to write to 
your MP. But, at 23, I was full of 
determination. 

‘It was a cold winter’s morning 
when I left. There was only one 35 
person awake on the site. He told 
me they needed long wooden 

beams for building tree houses so, 
with £60 in my pocket, I went to the 
nearest reclamation yard. 40 

‘I arrived like Father Christmas 
with this truckload of wood and 
said, “Can I stay?” 

‘I was there for the next seven 
months. There were about 50 45 
people on the site. Many, like me, 
were from comfortable, middle-
class homes. We went from 
ordinary, mainstream lives to a 
very basic, communal lifestyle. My 50 
parents would not visit me on site 
and, for the next four years, we 
lived separate lives with occasional 
phone calls to each other. 

‘I built my own very simple tree 55 
house out of pallets lashed to a 
tree. At night, the houses rocked 
and creaked like boats, but it felt 
incredibly    13   , even though 
I was 30ft up in the air. 60 
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‘One day, a passing motorist in 
a big, flash car saw me washing 
my face in a bowl and yelled: “Get 
a bath!” He probably saw me as 
some dirty crusty. 65 
   ‘Everyone found their natural 
roles. My job was to get wood and 
water. When we needed food, we 
hitched into town. A lot of our 
supplies came from supermarket 70 
skips at the back of the 
supermarket. On the day we heard 
the protest had been successful, 
loads of police and council 
members showed up and the 75 
atmosphere was amazing. 

‘Next, I moved to a site at 
Lyminge Forest, Kent, where we 
eventually stopped a holiday 
village being built on 440 acres of 80 

woodland. By then, I was a bit fed 
up with the hardships, and I was 
missing my family. 

‘I had no regrets about moving 
on. I felt I had made a difference, 85 
and experienced a freedom most 
people only dream about. I would 
never have got such satisfaction 
from selling insurance policies. 

‘I now help run a children’s 90 
nursery at an education centre in 
Dorset, where I am surrounded by 
beautiful countryside and people 
who believe in an organic, 
sustainable lifestyle. My 95 
relationship with my parents has 
come full circle and we are now 
much closer than ever before.’ 

 

 
 

 

 
1p 8 What did Kate’s parents expect her to do after she had finished her study?  

(lines 1-13) 
They expected her to  
A do something for charity. 
B find good employment. 
C raise a family. 
D travel the world. 
 

1p 9 What reason does Kate mention in lines 8-24 for not taking the job she’d been 
offered? 
A She could not accept the moral standards of the business. 
B She realised that this kind of company damages the environment. 
C She thought the job didn’t offer enough opportunities. 
D She wanted to show her parents that she could make her own decisions. 
 

2p 10 Geef voor elk van de volgende beweringen over Kate’s ouders aan of deze juist 
of onjuist is volgens regels 25-33? 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ze waren geïnteresseerd in milieubescherming.  
2 Ze vonden dat je milieuproblemen op moet lossen via de politiek. 
3 Ze verwachtten dat Kate de politiek in zou gaan. 
4 Ze hoopten dat het verkeersproject door zou gaan
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1p 11 What did Kate do to join the protest movement? (lines 34-43) 
A She asked her parents to give the movement some money. 
B She impressed the protesters by driving a huge truck. 
C She provided the group with building materials. 
D She simply started to build her own tree house. 
 

1p 12 What is true about Kate and her parents according to lines 44-54? 
A Kate had very little contact with her parents. 
B Kate rejected the luxury of her parents’ house. 
C Kate’s parents begged her to come home again.  
D Kate’s parents were ashamed of her. 
 

1p 13 Kies in regel 59 bij    13    het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.  
A exciting 
B frightening 
C safe 
D unreal 
 

1p 14 How did the protesters get their food? (lines 61-76) 
A They collected rejected food. 
B They got meals from the local people. 
C They grew their own food. 
D They often stole it from the stores. 
 

2p 15 Wat waren voor Kate de belangrijkste twee redenen om te stoppen met haar 
protestacties volgens regels 77-89? 
Schrijf twee verschillende redenen op. 
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Tekst 5 
 

1p 16 Enkele inwoners van de Ierse stad Dublin vertellen wat ze wel en niet goed 
vinden aan hun stad. 

 Wie van de ondervraagde personen wil dat Dublin autovrij wordt? 
 Schrijf de naam op. 

What I like about you 
 

David Boland went out into the streets to find out 
what people of the city like best, and what they 
would change.  
 
The best thing about Dublin is the 
cosmopolitan atmosphere. There 
are so many different nationalities 
now living in Ireland. It feels much 
more like I’m actually living in 
Europe, rather than living in an 
Irish city. If I could change 
something, though, it would be the 
traffic. I have a motorbike and a 
car, but I don’t bring the car into 
town any more, because of the 
traffic and the cost of parking.  
I only use it to go down the 
country.                Alan  
 
One of the things I have always 
liked about Dublin is the fact that 
it’s fairly well contained. But I’m 
looking forward to the time when a 
lot of its building work is gone. 
       Jennie 
 
I like the company in Dublin, all the 
friends that I have around. But  
I would like to change the litter 
situation.     Brian 
 
I’ve been here for two years, and 
what I really like is the music 
scene. There are a lot of great  

bands in Dublin at the moment, 
and I really like the fact that a lot of 
record labels are paying more 
attention to Dublin. But I would like 
it if bands didn’t have to pay to 
play in this city. And if I could 
change anything, it would be the 
weather.     Bill  
 
What I love about Dublin is the 
freedom of the streets. You can go 
to parks, walk around the city, and 
feel so comfortable and safe. Just 
get more police on the streets so 
that the tourists can find them, and 
ban the cars!    Sean 
 
Being a student, I really like the 
nightlife here. If I’m adventurous 
during the week, I’ll go somewhere 
like Lillie’s, but that’s only once in 
a while. Otherwise, Judge Roy 
Bean’s and Buck Whale’s on 
Leeson Street - I go there every 
Friday and Saturday, usually. What 
I would like to see in Dublin, 
though, is a more efficient bus 
service.     Bob 
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Tekst 6 
 

1p 17 Voor wie is deze advertentie speciaal bedoeld? 
 
 

 
Remember how it felt to put a smile on someone’s 
face? 
 
If you’re a trained nurse who’s left 
the NHS, you’ll remember that 
feeling. Helping someone like 
Jenny, who has been through one 
of the most harrowing experiences 
of her life. Remember the 
teamwork involved in a case like 
this? The many nurses and health 
care professionals there at every 
step along Jenny’s road to 
recovery? If you’re interested in 
returning to nursing, we want you 
back. You’ll find the NHS is 
changing. 

Providing financial support during 
refresher training, greater career 
progression and flexible working 
conditions, including part-time 
opportunities. Plus the pay is 
getting better. From April, returning 
full-time nurses can earn between 
£16,005 p.a. and £20,665 p.a. Why 
not give us a call today on 
0845 60 60 655 or visit our website 
at www.nhs.uk/careers 

 
Nursing. Rejoin the team and make a difference.

NHS 
Careers 
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Tekst 7 
 

2p 18 Je bent op vakantie in de Verenigde Staten en hebt bij WalMart een telefoon-
kaart voor gebruik in een telefooncel gekocht. Daarmee kun je heel goedkoop 
naar Nederland bellen. Op de verpakking, hieronder afgebeeld, staat dat je drie 
aparte cijfercombinaties moet intoetsen vóórdat je het landnummer (31) van 
Nederland kunt bellen. 

 Welke drie cijfercombinaties zijn dat? 
Schrijf de cijfers in de goede volgorde op. 

  
MCI PrePaid 
CALLING  CARD™ 
 
IDEAL FOR: 
− Students 
− Business People 
− Military Personnel 

− Gifts 
− Anyone On The Go 
− Everyday Low Rates 
− One Low Domestic Rate 

 

EASY TO USE DIALING 
INSTRUCTIONS: (From USA) 
1 Dial 800 
2 Enter your MCI PrePaid® number 
3 Dial Area Code + Number, or 

011 + Country Code + City Code + Number 
MCI PREPAID RATES 

For Calls Made To: Units per 
minute 

Anywhere in the USA including Puerto Rico, Alaska, Hawaii and 
U.S. Virgin Is. 1 
Aruba, Australia, Bahamas, Bermuda, British Virgin Is., Canada, 
Denmark, Finland, France, Germany, Guam, Iceland, 
Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, 
Switzerland, United Kingdom 2 
Mexico 3 
Africa, Asia, Carribean, Europe, Latin America, Middle East 3-9 **  

** International termination rates vary by country and may be higher than those 
listed above. Please contact customer service number on back of card for 
current rates.  
Unit Values: One unit equals one domestic minute. Units for international 
termination and origination are different than domestic and vary by country. 
Each time you use your card, the number of units remaining will be announced.  
FCC mandated payments to pay phone providers may result in additional 
charges for calls placed from pay phones. 
Service is provided by MCI Telecommunications Corporation pursuant to its 
Tariff FCC No. 1, as amended, and any applicable state tariffs.  

DO NOT PURCHASE PACKAGE IF TAMPERING IS EVIDENT. 
 

NR.0898
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Tekst 8 

The 77 million curse
 
When 47-year-old mother of six 
Dolores McNamara from Limerick 
won £77 million on the EuroMillions 
lottery she knew life would never be 
the same again. She could give up 
her part-time cleaning job and stop 
worrying how to pay for her 
youngest child’s school uniform…   
 

1  But wealth has come at a price – 
and that’s a sobering thought for the 
person who will win the even bigger 
£85 million jackpot in the same lottery. 
Six months after her dream windfall, 
Dolores and her family have been 
plagued by kidnap plots and death 
threats which have forced them to go 
into hiding. While decorators put the 
finishing touches to their £1.2 million 
new home in Co Clare, the 
McNamaras are living somewhere 
else, in fear for their lives. 

2  Dolores’s eldest son Gary, 26, had 
to leave his home on the outskirts of 
Limerick with his girlfriend and child 
after the police told him of plans by a 
notorious Irish criminal gang to abduct 
them and hold them for ransom. All 
Dolores’s children are being protected 
by bodyguards and their new home is 
being fitted with a major security 
system. 

3  Another blow came when her 
mother, Betty O’Donovan, died. 
Instead of enjoying her wealth as 
Ireland’s 72nd richest person, Dolores 
spent hours a day at her mother’s 
bedside. Betty was among those who 
had privately expressed concerns 
about the problems her daughter’s 
huge, new-found riches could bring.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
The family, who rarely went out, was 
suddenly catapulted onto the world 
stage. Dolores admits she found the 
attention very frightening. 

4  Since then there has been a 
serious downside for her, her husband 
Adrian and their children. They have 
been pestered by thousands of pleas 
for financial support. Her local post 
office in Co Limerick had to put up two 
extra delivery services a day for most 
of December because of the number of 
letters being sent. Since July, staff 
reckon she’s received around 15,000 
begging letters. Some of them were 
just addressed to Dolores McNamara, 
Limerick. But the 47-year-old is so 
famous that the local post office had 
no problem getting the mail to her. 

5  Apart from her new house her 
purchases have been very modest. 
Dolores had always been the main 
breadwinner in her house because of 
her bricklayer husband’s ill health and 
spending cash didn’t come naturally. 
Following the advice of national lottery 
officials, she put most of her winnings 
into an account she couldn’t touch for 
six months. But this month, as the 
cooling-off period draws near, she will 
finally get to experience the millionaire 
lifestyle.
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6  After collecting her cheque, 
Dolores, perhaps naively, declared that 
she was looking forward to the day 
when her life returned to normal. “We 
hope that we will be able to do the 
simple things that we loved – a trip into 
town for a spot of shopping and a cup 
of coffee,” she said. 

“We hope the people will see beyond 
the money and treat us as being the 
same people they have always 
known.”  

 
 

1p 19 What happened to Dolores and her family according to the introduction and 
paragraph 1? 
A Their winnings made all their dreams come true. 
B They won two large amounts of money within a year. 
C Winning a lot of money had a negative effect on their lives. 
 

1p 20 Why did Dolores’s son Gary leave his home, according to paragraph 2? 
A Burglar alarms were going to be installed in his house. 
B He was wanted by the police for stealing. 
C He was warned about a possible kidnap plot. 
 

1p 21 What was Dolores’s mother Betty worried about, according to paragraph 3? 
She was worried that Dolores 
A would do stupid things with the money she had won. 
B would find it difficult to cope with being rich and famous. 
C would have to spend too much time with her. 
 

1p 22 Why did the McNamaras receive so many letters? (paragraph 4) 
People wanted to 
A ask them for money. 
B congratulate them. 
C have their autographs. 
D threaten them. 
 

2p 23 ‘Apart from her new house her purchases have been very modest.’ (alinea 5) 
 Waarom heeft Dolores nog niet veel geld uitgegeven? 

Schrijf twee redenen op.  
 

1p 24 Dolores hoopt dat ze gewoon haar oude leventje kan oppakken.  
 Met welk(e) woord/en uit alinea 6 geeft de schrijver aan dat zoiets 

waarschijnlijk niet zal gaan lukken. 
Schrijf dat woord/die woorden over. 
 

1p 25 In de titel wordt het woord ‘curse’ gebruikt. 
 Leg uit waarom dit woord is gebruikt in het verhaal over de familie 

McNamara. 
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Tekst 9 
 

1p 26 Wat is op dit moment de grootste zorg van briefschrijver Del? 
A Hij bloost steeds als hij met een meisje praat. 
B Hij is bang dat meisjes hem niet aantrekkelijk vinden. 
C Hij vindt zijn voornaam niet mooi. 
D Hij wordt gepest door medeleerlingen. 
 

1p 27 Welke van onderstaande beweringen staat niet in het antwoord van 
Jack Goodadvice aan Del? 
A Acteurs met rood haar krijgen minder snel een rol aangeboden. 
B In de toekomst is iemand met rood haar heel bijzonder. 
C Mensen met rood haar vallen op. 
D Sommige meisjes zijn gek op jongens met rood haar. 
 
 
GUY PROBLEM PAGE SPECIAL 
 

Red alert 
 

Q  I have ginger hair and 
I’ve been called names 
because of it ever since 
I can remember. But now 
I’m worried my ginger hair 
is stopping my chances of 
girls finding me attractive. 
What do you think? 
DEL, 18, Swansea 
 

A  People with red hair get 
picked on because they stand 
out. Ignore the name-calling. 
After all, having ginger hair 
doesn’t seem to have harmed 
the careers or love lives of 
Nicole Kidman, Seth Green or Blazin’ Squad’s Flava, to name just a few famous 
redheads. You will meet girls who fancy you. Some girls adore ginger hair, just 
like some girls like dark eyes or chunky guys – everybody has their own taste. 
Why not visit gingernation.com, a website for redheads. And bear this in mind: 
latest research says people with red hair are a dying breed, as racial mixing is 
destroying the ginger gene. Soon everybody in the world will have boring brown 
hair. Experts predict redheads will be prized as never before. 
JACK GOODADVICE 
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Tekst 10 
 

2p 28 Geef van elk van de volgende beweringen over de ‘Remote XT service’ aan of 
die juist of onjuist is volgens de tekst. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Telefoons met Remote XT service maken een gillend geluid als ze gestolen 

worden. 
2 Bij melding van diefstal van een telefoon met Remote XT Service worden 

meteen alle persoonlijke gegevens gewist. 
3 De Remote XT service is geschikt voor alle soorten mobiele telefoons.  
4 De politie denkt dat het Remote XT service systeem niet veel zal helpen 

tegen diefstal. 
 
 
 

It’s a scream! 
 

According to the phone industry one mobile phone 
is stolen every 12 seconds in Britain and  
a third of all robberies involve phone theft.  
So it’s time to strike back! 
 
A mobile phone which sends out a blood-curdling 
screech if it is stolen could possibly stamp out the 
soaring black market trade in handsets. Phones set 

up with the anti-theft software are automatically disabled with contact numbers, 
texts, images end emails removed, as soon as they are reported missing. The 
high-pitched shriek, resembling those heard in horror films, can only be turned 
off when the battery is removed.  
 
The Remote XT service, which costs around £10 a month, has the backing of 
the Metropolitan Police and the Mobile Industry Crime Action Forum and is 
designed only for expensive smart phones. “By making mobiles unusable to 
anyone but the rightful owner, the phones become worthless and we’ll see the 
market for stolen handsets stamped out,” said Mark Whiteman, the managing 
director of Remote XT. “Theft-proof phones spell disaster for the huge criminal 
industry that has profited from mobile theft too long.” 
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Tekst 11 
 

1p 29 Deze twee jongetjes dragen een armband die waarschuwt wanneer 
A ze te dicht bij het water zijn. 
B ze te diep het water ingaan. 
C ze te lang in de zon zijn. 
D ze te ver van hun ouders weglopen. 
 
 
 

Wristband that really saves lives 
 
 
WRISTBANDS that alert wearers 
to the amount of sun they are 
absorbing are this summers’s hot 
seller. Husband and wife Trish and 
Rob McOwan started marketing 
Solarsafe bracelets as a cottage 
industry and have now attracted 
interest from all over Europe. 
The life-saving bands change 
colour in the sun to advise wearers 
to reapply cream.  
The McOwans began the business 
from their home in Exmouth, 
Devon, six years ago and the 
bands have been such a success 
they are struggling to get sufficient 
of them to retailers quick enough. 

 
Yesterday the bands were being 
worn by the McOwans’ two sons. 
Each bracelet has a label on which 
parents’ contact details can be 
written. Mr McOwan said: “Sadly,  
I know people who have died from 
skin cancer. We thought there was 
a need for a product, as you can’t 
simply tell people to stay out of the 
sun for good. This way people can 
enjoy the beach and sunshine 
sensibly. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The two McOwan’s sons wearing 
the wristbands on the beach 
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Tekst 12 
 

1p 30 Waarom wil Ian Pearson dat er een streepje op bierglazen komt? 
 

 

BIG 
   PINTS 
 

 
Greedy pub landlords are under pressure to bring 
in bigger beer glasses - so drinkers get a full pint. 
 
Consumer watchdogs claim Britain’s 15 million 
beer drinkers get more foam than ale. They are 
trying to introduce new “oversized” pint glasses 
capable of holding a full 20 fl oz of liquid as well as 
the frothy head. This research is done by trading 
standards chiefs which found that many pubs 
consistently serve pints with too much foam. 
 
Now Labour MP Ian Pearson is challenging 
breweries and pub chains to introduce the pint-
marked glasses to stop the froth being counted as 
part of a pint. 
 
The new glasses – capable of holding 22 fl oz- 
would have a line indicating the pint level to ensure 
customers get full measures. 
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Tekst 13 
 

A dyslexic author writes children’s novel 
 
At the age of 51, Sally Gardner has 

just produced her first novel. Nothing 
remarkable, except that, until the age 
of 14, she was considered uneducable. 
“I remember the look of horror on the 5 
teacher’s face when I came to take my 
English O-level1),” she says. “She told 
me just to sit quietly and not disturb 
the others.” The teacher had a point. 
When Sally Gardner sat her 11-plus2), 10 
she had drawn all over the paper. One 
school after another gave up on the 
girl who had to change her name from 
Sarah to Sally, because she couldn’t 
spell it. 15 

And yet for the past ten years, she 
has made her living by writing 
children’s books. Recently, she wrote  
I Coriander, which is a semi-magical 
story for older children. Gardner thinks 20 
in three dimensions. “When I look at a 
tree, every single leaf looks equally 
clear.” This gift has made her a 
successful costume designer, but she 
discovered it only after a humiliating 25 
childhood. Even now, many years on 
from her painful schooldays, she is still 
angry at the way she was belittled for 
what was then called ‘word blindness’ 
and would now be called severe 30 
dyslexia. 

“It’s a miracle if a child like me 
leaves school unharmed,” she says. 
“I was thought lazy and stupid. I was 
called ‘Silly Sally’. I was bullied and 35 
took to stealing to make friends. For 16 
years I was punished by an education 
system which considered the things 
I was good at inferior. My parents 

thought I was    33    40 
because I had a huge 
vocabulary, but my 
teachers thought 
I must be brain-
damaged.” She could 45 
never remember what had just been 
said to her. Reading was a nightmare. 
“Words seemed to float. I could make 
up a story about ‘Tuesday’, but 
I couldn’t spell or read the word 50 
‘Tuesday’.” 

Nowadays, her problem would be 
diagnosed as dyslexia and she would 
be sent to a therapist. But 20 or 30 
years ago, that wasn’t an option. After 55 
having been expelled from school 
many times, she was sent to a school 
for maladjusted pupils3) and there 
everything changed. “I remember when 
a boy was having a fit in class, 60 
I accidentally picked up a book and 
became curious. Only after a while 
I realised I was reading. From then on 
I couldn’t stop.” Many academic skills 
don’t come easily to her. Words have 65 
stopped dancing around, but she has 
to memorise all spellings. Fortunately, 
she has a very good long-term 
memory. 

Gradually Sally Gardner has 70 
developed a sense of humour about 
dyslexia. She is proud of her own way 
of seeing the world. Looking back, she 
says: “Why are we so keen on this 
circus trick of being able to read and 75 
write? There is nothing wrong with 
being dyslexic, except perhaps to the 
non-dyslexic.”

 
 

noot 1 O-level = eindexamen 
noot 2 11-plus = soort Citotoets aan het eind van de basisschool 
noot 3 School for maladjusted pupils = school voor moeilijk opvoedbare kinderen 
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1p 31 Why is it remarkable that Sally Gardner has written a novel, according to lines  
1-15? 
A She has never managed to pass an exam in her life. 
B She used to have a lot of problems learning to read and write. 
C She was expelled from a number of schools because of bad behaviour.  
 

1p 32 ‘but she discovered it only after a humiliating childhood’ (lines 24-26)  
What did Sally discover, according to lines 16-31? 
A She could inspire others to write books. 
B She has an extraordinary talent. 
C She was treated badly at school. 
 

1p 33 Kies uit de gegeven mogelijkheden het woord dat het beste past op de open 
plek in regel 40. 
A clever 
B happy 
C nervous 
D serious 
 

1p 34 ‘and there everything changed’  
What was this change mentioned in line 58-59? 
A The different way she was treated at her new school. 
B The incident with the boy in her class. 
C The interest she suddenly developed in reading. 
 

1p 35 What can be concluded from lines 70-78?  
A Sally has found a way to hide the fact that she is dyslexic. 
B Sally has stopped seeing her dyslexia as a problem. 
C Sally is still afraid of making spelling mistakes. 
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Tekst 14 
 

Halt! Wife in hot pursuit 
 

 
 
Jane Pickering had just picked 
up the phone to tell her husband 
Andrew that their garden shed 
had been broken into, when she 
saw a lorry pass the front of her 
house. On the back of the lorry 
Jane saw their very own cement 
mixer! 
 

1  Mrs Pickering phoned the 
police to report the loss of around 
£1,000 of her property. 
“I immediately hung up and 
grabbed my car keys and set off in 
pursuit. It was an instinctive 
decision, but something that I think 
I would do again,” she said. 
 

“ It was not like a car chase in the 
films. I soon caught up with them. 
The lorry was driving slowly along 
the A60 which was heavy with 
traffic. I flashed my lights and 
gestured them to pull over, but 
they just indicated that they were 
carrying on. So I drove over to the 
wrong side of the road and stopped 
in front of them. I obstructed the 
road both ways but I didn’t care. I 
was screaming at the two men in 
the lorry that they had stolen my 
stuff, but they sat there as cool as 
cucumbers, claiming it was not  
   39   .” 

2  The stand-off ended when a 
friend, who happened to be 
passing by, used his mobile phone 
to call the police. Two men were 
arrested and a number of stolen 
items recovered.   
A police spokesman said that  
Mrs Pickering’s brave action had 
led to a number of other crimes in 
the area being solved.  

1p 36 Why did Jane Pickering phone her husband Andrew?  
To tell him that 
A a lorry had crashed into their garage by accident. 
B his lorry had been stolen from in front of their house.  
C someone had stolen some of their belongings. 
 

1p 37 “but something that I think I would do again” (paragraph 1) 
What would Jane Pickering do again? 
A go after the thieves 
B inform the police 
C telephone her husband 
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1p 38 Why did the two men stop the lorry? 
A Jane had blocked the road with her car. 
B Jane had threatened to call the police. 
C One of Jane’s friends came over to help her. 
 

1p 39 Kies bij de open plek in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A my car 
B my fault 
C my property 
 
 

Tekst 15 
 

1p 40 Wat is de taak van de ‘parkeerfee’ bij een winkelcentrum in Miami? 
A het bewaken van auto’s van klanten 
B het bijvullen van parkeermeters voor klanten 
C het inpakken van boodschappen voor klanten 
 
 
 

Parking-meter fairy
 
That guy folks see skating around Miami in a pink 
wig, lavender tutu and angel wings, isn’t a raving 
lunatic. He’s just the city’s first ‘parking-meter fairy.’ 
 Actor Xavier Cortes was hired by stores in 
Coconut Grove to feed parking meters about to run 
out so shoppers won’t worry about tickets. 
 Cortes, an actor who once played  
Che Guevara, got the job after answering an ad for 
a ‘colourful, one-of-a-kind extrovert who looks good 
in tulle.’ 
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Tekst 16 
 

1p 41 Waarom droegen vier jongens van de ‘Broadoak Community School’ een rok? 
A als grap op de laatste schooldag 
B als protest tegen saaie schooluniformen 
C als tegenprestatie voor een verloren weddenschap 
 
 

Head gets shirty over 
boys’ skirts 

 

 
Dean Ludlow, Philip Watson, Ashley Bailey and Daniel 
McGurk from Broadoak Community School in Weston-
super-Mare in Somerset were sent home in disgrace. 
The four got their marching orders from head Linda 
Heaven-Woolley because they wore skirts for a laugh 
on their last day of school. Philip said: “We just wanted 
some harmless fun but it turned into a sad day.”  
Mrs Heaven-Woolley retorted: “They made a bad 
judgement and got carried away.” 
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Tekst 17 
 

1p 42 Welk probleem stelt de schrijfster van deze ingezonden brief aan de orde? 
 
 
 

 
 
LETTERS AND EMAILS 
 
Public lavatories are a sign of a civilised country (Letters and emails,  
August, 4). The first wooden boards over canals appeared in the 13th century. 
The Victorians transformed them into works of art and, at their best, they can 
still be a beautiful convenience.  
Councils think that closing loos is an easy economy. One in five has been 
boarded up in the past three years! The Government’s solution is to tell the 
desperate - tourists, children, the pregnant, the elderly and the drunk - to use 
pubs, shopping centres and hotels. But it is embarrassing to beg and many 
evidently resort to peeing in public. According to the British Cleaning Council, 
street sweepers clear up four million pints of urine a year, at vast expense.  
So I would say: Bring back our loos; it’s cheaper and will make our country smell 
sweeter!              Nikki Greenwood, 
                Norwich 
 
 
 

einde  800013-1-728o* 

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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Uitwerkbijlage VMBO-KB  

2008 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 

800013-1-728u   

Pagina: 872Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800013-1-728u 2 lees verder ►►►

Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 
 

 1 A B C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C D 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D E 
 

 5 A B C 
 

 6 ............................................................................................................................ 
 

 7 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
 

Tekst 4  
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 Omcirckel ‘juist’of ‘onjuist’ 
  1 juist onjuist 

 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

 15 1 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 5 
 

 16 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 6 
 

 17 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 7 
 

 18 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
3 .......................................................................................................................... 
 
 

Tekst 8 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C 
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 22 A B C D 
 

 23 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

 24 ............................................................................................................................ 
 

 25 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 9 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C D 
 
 

Tekst 10 
 

 28 Omcirkel ‘juist’of ‘onjuist’ 
  1 juist onjuist 

 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist 
 
 

Tekst 11 
 

 29 A B C D 
 
 

Tekst 12 
 

 30 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Tekst 13 
 

 31 A B C 
 

 32 A B C 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C 
 

 35 A B C 
 
 

Tekst 14 
 

 36 A B C 
 

 37 A B C 
 

 38 A B C 
 

 39 A B C 
 
 

Tekst 15 
 

 40 A B C 
 
 

Tekst 16 
 

 41 A B C 
 
 

Tekst 17 
 

 42 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

einde  800013-1-710u* 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

800013-1-728u* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB  

2008 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE KB
 
 
 
 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 D 
 

 4 E 
 

 5 B 
 

 6 maximumscore 1 
The High Roller (Las Vegas, Nevada) 
 

 7 maximumscore 2 
• Italian Job 1 
• Leap the Dips 1 
 
 

Tekst 4 
 

 8 B 
 

 9 A  

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 10 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
Indien vier antwoorden goed 2 
Indien drie antwoorden goed 1 
Indien minder dan drie antwoorden goed 0 
 

 11 C 
 

 12 A 
 

 13 C 
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 
• Ze had genoeg van de kou/nattigheid/omstandigheden/ontberingen of 

Ze had genoeg van het zware leven 1 
• Ze miste haar familie 1 
 
Opmerking 
Voor het antwoord ‘Ze had er genoeg van’ geen scorepunt toekennen. 
 
 

Tekst 5 
 

 16 maximumscore 1 
Sean 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 6 
 

 17 maximumscore 1 
één antwoord met de volgende strekking, bijvoorbeeld: 
− (voor) ex-verpleegkundigen 
− (voor) herintredende verpleegkundigen 
− (voor) mensen die in de verpleging hebben gewerkt 
− (voor) mensen die voor de NHS hebben gewerkt 
− (voor) mensen die opnieuw in de verpleging aan het werk willen 
 
Opmerking 
Voor alléén het woord ‘verpleegsters/verplegers/herintreders’ geen 
scorepunt toekennen. 
Zie ook hoofdstuk 2 “Algemene regels” paragraaf 3.7 en 3.8 op bladzijde 2 
van dit correctievoorschrift.
 
 

Tekst 7 
 

 18 maximumscore 2 
1 800 
2 0898 
3 011 (31) 
 
Indien drie antwoorden in de goede volgorde 2 
Indien twee antwoorden in de goede volgorde 1 
Indien geen goede volgorde of maar één antwoord juist 0 
 
Opmerking 
Duidelijke overschrijffouten in de getallen niet meerekenen. 
 
 

Tekst 8 
 

 19 C 
 

 20 C 
 

 21 B 
 

 22 A 

Pagina: 882Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag Antwoord Scores 

800013-1-728c 7 lees verder ►►►

 23 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 
• Ze is niet gewend (veel) geld uit te geven 1 
• Het geld staat vast op een rekening (om te wennen) 1 
 

 24 maximumscore 1 
(Perhaps) naively  
 

 25 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
− Er zijn veel vervelende dingen gebeurd sinds ze de lotto hebben 

gewonnen 
− Het winnen van veel geld heeft hun ongeluk gebracht 
− Het was een vloek 
 
Opmerking 
Voor een antwoord waarin het woord ‘vloek’ een scheldwoord betekent, 
geen scorepunt toekennen. 
 
 

Tekst 9 
 

 26 B 
 

 27 A 
 
 

Tekst 10 
 

 28 maximumscore 2 
1 juist  
2 juist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
Indien vier beweringen juist 2 
Indien drie beweringen juist 1 
Indien twee of minder beweringen juist 0 
 
 

Tekst 11 
 

 29 C 
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Tekst 12 
 

 30 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
− omdat de klant dan precies genoeg bier/niet te veel schuim krijgt 
− er past dan precies een pint in het glas 
 
 

Tekst 13 
 

 31 B 
 

 32 B 
 

 33 A 
 

 34 C 
 

 35 B 
 
 

Tekst 14 
 

 36 C 
 

 37 A 
 

 38 A 
 

 39 C 
 
 

Tekst 15 
 

 40 B 
 
 

Tekst 16 
 

 41 A 
 

Pagina: 884Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 

Vraag Antwoord Scores 

800013-1-728c 9 lees verder ►►►

Tekst 17 
 

 42 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
− (de problemen die) het sluiten/afschaffen van openbare toiletten (met 

zich meebrengen) 
− wildplassen 
 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in 
het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3 The Independent 
tekst 4 Marie Claire 
tekst 12 The Daily Telegraph 
tekst 15 The Daily Mail 
tekst 16 The Daily Mirror 
 
 

einde  800013-1-710c* 800013-1-728c* 

Pagina: 885Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



800045-2-728o 

Examen VMBO-KB  

2008 
 
 
 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.  
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

800045-2-728* 

 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 
 
 

tijdvak 2
maandag 16 juni

13.30 - 15.30 uur
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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 Je ziet een bord op een oude Romeinse muur. 
Wanneer moet je de politie waarschuwen? 
A als er kinderen over de muur lopen 
B als je ziet dat iemand de muur opzettelijk vernielt 
C als mensen afval bij de muur neergooien 
 
 

 
 
 
 

The public are earnestly requested 
to assist the owner in protecting the 
ancient Roman wall by checking 
children whom they may see climbing 
upon or otherwise injuring it and by 
giving notice to the police of any wilful 
damage to it of which they may be 
witnesses. 
 ------------------------------------- 
By order of the trustees of the estate 
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Tekst 2 
 

1p 2 Welke ‘slechte’ grap hebben Deanna en haar vriendinnen op een feestje 
uitgehaald? 
Maak de zin in de uitwerkbijlage af: Ze hebben… 
 
 
 
 

A Bad Joke! 
 
My friends and I love to play practical jokes on each other, but this one time we 
might have taken our fun tradition a hair too far. We were all at Nicola’s 
sleepover party, and once a few party poopers fell asleep, the remaining night 
owls needed to find a way to keep ourselves entertained. So we got this idea to 
replace the shampoo in the shower with hair removal cream. (Mean, I know, but 
at 2am, after getting giddy on junk food, it seemed completely hysterical). 
Anyway, by the next morning, those of us who were up late were still sound 
asleep when the early birds started rising - and showering! We were so groggy 
that we hardly remembered what we had done the night before - until a few girls 
started crying because clumps of their hair were falling out! No one went totally 
bald, but we felt awful! 

Deanna 
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Tekst 3 
 

Parrot Squawks on secret affair 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Ziggy, an eight-year-old talking parrot from Leeds has been blamed for 
breaking up his owner’s relationship. Computer programmer Chris Taylor found 
out his girlfriend Suzy was cheating on him when his parrot kept blurting out her 
lover’s name. His suspicions were aroused when Ziggy squawked “Hiya Gary” 
every time Suzy’s mobile rang. When Chris asked her who Gary was she said 
she didn’t know anyone called Gary. Ziggy was also making slurpy kissing 
sounds whenever he heard the name Gary on TV. 
 

2  Then one night when Chris was cuddling Suzy on the sofa, Ziggy screeched: 
“I love you, Gary,” in a voice identical to his girlfriend’s. Chris started laughing 
but then he could tell something was up. When he looked at Suzy, her face went 
red and she tearfully confessed to him that she was seeing another man named 
Gary.  
 

3  Chris ditched her and gave the parrot away as he was tormented by the bird 
constantly mentioning Gary. Chris said: “After what Suzy did I wasn’t sorry to 
see the back of her. But it really broke my heart to let Ziggy go. I love him to bits 
and I really miss having him around, but it was torture hearing him repeat that 
name over and over again. Ziggy was one in a million. He was a loyal friend and 
looking back I think he had been trying to tell me more for weeks.” 
 

4  Suzy who is no longer seeing Gary said: “I’m surprised to hear Chris has got 
rid of that bloody bird. He spent more time talking to his bird than talking to me,  
I couldn’t stand Ziggy and it looks now like the feeling was mutual.” A local 
parrot dealer has found a new home for Ziggy. 
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1p 3 When did Chris get the feeling that Suzy was seeing another man according to 
paragraph 1? 
When Chris noticed that 
A Suzy got nervous whenever she heard the name Gary. 
B Suzy received a lot of phone calls from a man called Gary. 
C Ziggy started calling him Gary instead of Chris. 
D Ziggy started mentioning the name Gary very often. 
 

1p 4 Hoe kon Chris zien dat er iets aan de hand was met Suzy? (alinea 2) 
 Noem twee dingen. 

 
1p 5 Why did Chris give Ziggy away according to paragraph 3? 

A Ziggy belonged to Suzy so he could not keep him. 
B Ziggy constantly reminded him of Suzy’s unfaithfulness. 
C Ziggy was aggressive towards him when Suzy had left. 
 

1p 6 ‘I couldn’t stand Ziggy and it looks now like the feeling was mutual.’ (alinea 4) 
 Wat wil Suzy met deze uitspraak duidelijk maken? 
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Tekst 4 
 

1p 7 Wie vinden het volgens de tekst erg leuk dat Johnny Knoxville beroemd is? 
A Vindt hijzelf 
B Zijn dochter 
C Zijn ouders 
D Zijn vrouw 
 

 
Name     Johnny Knoxville 
Movie     Grand Theft Parsons 
Date of Birth   11/03/1971 
Starsign    Pisces 
Where’s he from?  Knoxville, Tennessee, USA 
Is he single?   Sadly not. He’s married to 

Melanie and has a daughter 
Madison, who he won’t let 
watch Jackass. Bless! 

Lives     Los Angeles 
He rings a bell!   You might have spotted him in 

Men in Black 2, but he’s better 
known as the inventor of 
Jackass. 

Coming soon   He’ll soon be starring alongside The Rock in Walking 
Tall. 

Quick Fact    His real name is Philip John Clapp, but he was writing for 
magazines under the name Johnny Knoxville when he hit 
the big time and decided to keep his new moniker. 

On fame    “My parents get more of a kick out of it than I do. My old 
man wears his Jackass hat everywhere.” 

On some of his stunts “I made a mistake the first stunt I did. I told my wife about 
it. It was the self-defence equipment one, where I pepper 
spray, stun gun, and then shoot myself in the chest. She 
worried so much that, afterwords, I never told her what 
I was doing!” 

And another thing  When making Jackass: The Movie, Johnny managed to 
get knocked out three times. Fortunately it hasn’t harmed 
his gorgeous looks! 
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Tekst 5 
 

1p 8 Wat is er bijzonder aan deze nieuwe eieren? 
A Je kunt erop aflezen of ze vers zijn. 
B Ze geven aan wanneer ze lang genoeg gekookt hebben. 
C Ze zijn te koop met verschillende grappige logo’s. 
 
 
 

Don’t egg me on! 
 

 
 
 It could be the answer to the prayers 
of people who, quite literally, cannot boil 
an egg. Or for students struggling with 
the most basic of culinary tasks. 
Revolutionary “self-timing” eggs designed 
to overcome the problem of how to avoid 
runny whites and overcooked yolks will 
appear on supermarket shelves in the 
coming months. 
 The eggs are marked with logos in 
“thermochromic” invisible ink, which turns 
dark when it reaches a certain temperature. 
Inks have been created to appear after 
three minutes to indicate a soft-boiled egg, 
after four minutes for medium and after 
seven minutes for a hard-boiled egg. 
 The project was launched by the quality 
assurance scheme Lion Quality Eggs in 
response to thousands of people asking 
how to boil eggs properly. 
 Gilly Beaumont, of B&H Colour 
Change, which developed the logos, said: 
“We are still perfecting the technology, but 
we are very excited at the prospect of 
sorting a problem that has wound people 
up at breakfast for decades.” 
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Tekst 6 
 

WHY KIDS CAN’T USE 
 A KNIFE AND FORK 

 
1  A recent study has revealed 

that children no longer know how 
to use a knife and fork 
properly. Almost a quarter 
of under-11s eat with their 
fingers more often than 
with cutlery, as they follow 
a diet of packed lunches 
and snacks. Moreover, 
eating TV dinners means 
that basic table manners 
are not really necessary. 

2  Even when they do sit 
down at the table, 49 per cent say 
they use only a fork and never a 
knife. Youngsters were also 
unaware of other table manners, 
such as not starting a meal before 
everyone else, not talking with 
their mouth full and not leaving the 
table without a word. 

 
 

3  Those bad manners could 
harm them later in life, said 

psychologist Sue Camm. 
"Work and play is often done 
at a meal," she said. "You 
could lose out on a job by 
not waiting until your 
prospective boss is served 
before starting. And just 
imagine a candlelit meal for 
two where your date simply 
gets up from the table 
without excusing him or 

herself." 
4  The survey, carried out by pub 

restaurant chain Brewsters, found 
that children who spend more time 
with their grandparents tend to 
have the best table manners. 

 
 

2p 9 Veel kinderen eten tegenwoordig niet meer met mes en vork. (alinea 1 en 2)  
Hoe komt dat? 

 Schrijf twee oorzaken hiervoor op, die in de tekst worden genoemd. 
 

1p 10 What does Sue Camm say about proper table manners? (paragraph 3) 
A Children learn them by playing with their food. 
B Many people consider them old-fashioned. 
C They are important for careers and relationships. 
 

1p 11 Welke kinderen hebben volgens de tekst wel goede tafelmanieren?
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Tekst 7 
 

1p 12 Met de nieuwe vinding die in onderstaand berichtje wordt beschreven, pakt men 
in Thailand een lastig probleem aan. 

 Welk probleem is dat? 
Citeer de zin waarin de kern van het probleem beschreven wordt. 
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van die zin op. 

 
 

Jumbo poo paper 
 
THE next time you’re given a souvenir 
from Thailand – a jade pendant 
perhaps, or an opium weight – don’t 
be surprised if it’s wrapped in 
elephant dung. Researchers at an 
elephant conservation centre in 
northern Thailand announced 
yesterday that they had devised a way 
to turn elephant poo into a clean, 
odourless and decorative paper. 
The paper can be used to package 
souvenirs such as artificial flowers, 
photo frames and small boxes, says 
Niphakron Singhapudtangul, project 
manager at the Thai Elephant 
Conservation Centre in Lampang, 
north of Bangkok. Converting the 
droppings will help solve the 
increasingly difficult puzzle of 
disposing of the two tonnes of dung 
created each day by the 40 elephants 
at the Lampang centre. 
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Tekst 8 
 

Now students take gap year at 16 
 

BY JONATHAN THOMPSON 
 

FIRST THERE was a gap year between graduation 
and work. Then came a break between school and 
university. 

The gap year between school and university 
has become an accepted and even encouraged 5 
part of a successful, well-rounded education as 
young adults seek 12 months of experience, 
inspiration, cash and often, adventure. At the 
moment there are roughly 200,000 UK students 
taking some kind of gap year across the world. 10 

Now a new phenomenon is emerging among 
British students: the early gap, with more and 
more pupils taking a year off between GCSEs1) 
and A-levels2). 

Greg Iceton of Thornaby, near Middlesbrough, 15 
16, is a student taking an early gap before he begins his A-levels. He achieved very 
good results at GCSE, but is glad he did not continue straight on to A-levels. “It is like 
you are dropped into a siphon: school, college, university,” he said. “You are in a 
treadmill. There’s no decision-making. It does not give you any choice. When you are at 
school, you do not appreciate it for what it is. I was sick of studying and wanted a rest. A 20 
year out is a really good opportunity to see life for what it is.” 

Greg has just finished five months’ work, raising the ₤1,000 he needs to travel to 
Ghana with Raleigh International in February. “It is a real sense of achievement, raising 
the money and going on the trip,” he said. “It is one constant confidence boost. 
Everyone has said I have grown up a lot. Now I am really looking forward to my A-25 
levels, I see them as an intellectual challenge. I was sick of school, but now you could 
say that I am ready to face the world.” 

Educational and careers experts were yesterday keen to emphasise the potential 
benefits of the pre-A-level gap year. “There does seem to be the start of a trend towards 
people taking an early gap year,” said David Thomas, chief executive of CRAC, the 30 
Careers Research and Advisory Centre. “At this moment numbers are small, but 
definitely growing. A gap year at this point gives young people an opportunity to find out 
about their own preferences and aptitudes before choosing their A-levels.”  

Taking this year gives young people an invaluable early responsibility for managing 
their financial affairs. Getting a taste for the real world at 16 is a very good idea. It is an 35 
opportunity to understand the workplace and yourself. It gives you the ability to focus, to 
find the right path and to understand that the world really is your oyster. People are 
beginning to escape from the hamster wheel of life. 

 
  

noot 1 GCSE: The exam British pupils take at 16 
noot 2 A-levels: The exam British pupils take at 18 that qualifies them to go to university if they want 

to. 
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1p 13 What is said about the gap year between school and university in lines 1-10? 
A It is generally regarded as a valuable period in a student’s life. 
B It is mainly taken by scholarship students. 
C It is only possible for students with wealthy parents. 
D It makes students eager to start their working career. 
 

1p 14 What made Greg Iceton decide to take a gap year? (lines 15-21) 
A He could not afford any further education. 
B He feared his future was all mapped out for him. 
C He needed time to recover from an illness. 
D He was afraid he would fail in higher education. 
 

1p 15 What effect did the first few months of the gap year have on Greg? (lines 22-27) 
A He felt that he was too young to start working. 
B He grew less optimistic about his prospects. 
C He realised he was responsible for his own life. 
D His belief in his own abilities grew considerably. 
 

1p 16  ‘People are beginning to escape from the hamster wheel of life.’ (lines 37-38) 
What is meant here by this expression? 
A People and animals have more in common than we generally think. 
B People are becoming aware that they can make choices in life. 
C People are getting less interested in earning lots of money. 
D People are no longer fascinated by the past. 
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Tekst 9 
 

1p 17 Welk nieuws uit de filmwereld staat er in het onderstaande bericht? 
A Er is een gewelddadig computerspel uitgebracht met bekende filmhelden. 
B Er is een lijst samengesteld van de irritantste filmfiguren aller tijden. 
C Er is een sciencefictionfilm uitgekomen met afschuwelijke monsters. 
D Er zijn prijzen uitgereikt voor de slechtste acteerprestaties. 
 
 

 
Jar Jar jars with movie 

fans’ taste 
 
Jar Jar Binks, the elastic-tongued 
creature from Star Wars: The 
Phantom Menace, has been voted 
the most annoying character in 
movie history. 
The awful alien’s sing-song voice 
was supplied by actor Ahmed 
Best. It beat Eddie Murphy’s 
Donkey from Shrek and Shrek 2 to 
the dubious title. 
Jim Carrey has four characters in 
the chart, compiled from a survey 
of 4,800 film fans by Scene It?, a 
DVD movie game. 
Idiotic Lloyd Christmas from Dumb 
and Dumber was voted his most 
annoying performance. 
Three UK actors were selected – 
Rowan Atkinson (Mr Bean at 4), 
Andy Serkis (Gollum from The 
Lord of the Rings at 9) and Sasha 
Baron Cohen (Ali G at 19). 
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Tekst 10 
 

1p 18 Waar gaat deze advertentie over? 
A de activiteiten van de dierenbescherming 
B de diensten van een dierenkliniek 
C een gift aan de dierenambulance 
D een verzekering voor huisdieren 
 
 

Saving one of Poppy’s nine lives cost 
£2,095. 

Her owner paid just £35. 
 

After a recent run-in with a dog, five-
year old Poppy was left with multiple 
fractures to one of her legs. She 
made a full recovery but her 
treatment cost a total of £2,095. 
Luckily, Poppy was protected by 
Direct Line Pet Care, which meant 
her owner only paid the amount of 
£35. Cover for a cat like Poppy 

starts from around £5 a month (£8 for dogs). Isn’t a pet worth the 
protection that we can provide? 
 
Call 8am - 8pm Mon - Fri / 9am - 5pm Sat. Cover available for most 
dogs and cats aged under 9 years at policy start, subject under our 
normal underwriting criteria. Terms and conditions apply. Direct 
Line® Insurance plc, 3 Eldridge Road, Croydon, CR9 1AG. Member 
of the General Insurance Standards Council and the Financial 
Ombudsman Service. Calls may be monitored or recorded.  

 
0845 246 8994 call or buy online  directline.com 
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Tekst 11 
 
 
 
 

    
 
Jane White interviews women who ‘changed their lives’. Here, Lucy Morgan 
talks to Jane White about how she escaped from her old life.  
 
 

‘I abandoned a high-pressure career.’ 
Lucy Morgan, 38, a trapeze artist, lives 
in London. Lucy gave up her high-
powered job as a lawyer to enrol at 
circus school. 5 
 

“By the time I finished training to be 
a lawyer, I felt like I’d spent my whole 
life doing exams. I was 26 and had 
been in higher education for eight 10 
years. My father is a lawyer, so it 
seemed natural for me to study law. 
I worked freelance on immigration 
cases for about 18 months but 
I couldn’t help feeling a little 15 
dissatisfied. 

I took up gymnastics after leaving 
school and practised throughout 
university. Then, a year after starting 
work as a solicitor, I heard that 20 
London’s The Circus Space School 
held flying trapeze classes, so I signed 
up. As soon as I got onto a trapeze, 
I loved it. I swore to myself that I would 
master this skill, or die trying, and the 25 
passion has been there ever since. 

I always skipped after-work drinks 
with the lawyers to practise trapeze, 
dividing my time between two worlds 
which couldn’t be more different. 30 

Eventually, I was itching to get away 
from the courtrooms and police 
stations, so I was thrilled to land a 
place at the National Circus School in 
Montreal. 35 

But my family weren’t pleased. 
I was giving up a good, safe career, 
which I had spent years training for to 
run off to Canada and do something 
very dangerous. But I was    23    . 40 

When I got there, it was hard work. 
I started classes at 8am and had daily 
lessons in trapeze, choreography, 
acting, juggling and acrobatics. 

After three years’ training, I got a 45 
job with the Harlequin Circus, a 
traditional British circus. We lived in 
caravans and were always on the 
move, doing two shows a day. You do 
it because you love it. It’s not 50 
glamorous. Each night, I had to make 
my way in the dark across the ring to 
find my rigging while avoiding the tiger 
poo on the floor. 

After 18 months, I met Suzy Barton, 55 
my performing partner. We were cast 
in several fantasy films as flying 
fairies, appearing in Merlin and The 
Tenth Kingdom. Owing to our double 
act using silks – lengths of material 60 
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strong enough to perform on, the 
bookings flew in for parties and events 
worldwide. We commanded £600 a 
night, comparable with the money 
I could have earned as a lawyer. 65 

But in 2000, Suzy had a horrific 
accident: she fell 20ft and broke her 
back. She’ll never perform again, and 
it certainly made me realise the 
dangers of the job. 70 

A couple of years later, the BBC 
asked me and two others to perform 

our silks act for one of its programme 
interludes on BBC1 – I’m the woman in 
the middle of the screen. And I have 75 
recently been involved in the 
choreography for the fifth Batman film. 
I could go back to law, but that would 
be just a job. Once the circus is in your 
blood, it never leaves.” 80 
 
       

 
 

1p 19 What do lines 7-16 make clear about Lucy Morgan? 
A After finishing law school she took up another academic study. 
B Her father forced her into a career she was not suited for. 
C She was not entirely happy in the job that she had. 
 

1p 20 How did Lucy experience her first time on a trapeze? (lines 17-26) 
Lucy loved it 
A and felt certain she wanted to be a trapeze artist. 
B and hoped she would never lose the feeling. 
C but doubted if she would ever be able to learn the technique. 
D but felt frightened at the same time. 
 

2p 21 In regel 29 spreekt Lucy over ‘two worlds’. 
 Welke twee werelden bedoelt Lucy hier? 

 
1p 22 Welk woord uit regels 27-35 maakt duidelijk dat Lucy haar baan zo gauw 

mogelijk wilde opgeven?  
Schrijf één woord op.  
 

1p 23 Welk van de onderstaande woorden past het best bij    23    in regel 40?  
A amazed 
B determined 
C sorry 
D upset  
 

1p 24 What does Lucy say about her time in the Harlequin Circus? (lines 45-54) 
A She enjoyed her work but her life was certainly not easy. 
B She felt at home, because the circus people formed one big family. 
C She had to do other circus acts apart from the trapeze. 
D She hated going from one place to another all the time. 
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1p 25 Why was Lucy so successful once she started working with Suzy? (lines 55-65) 
A They turned out to be outstanding film actors. 
B They were prepared to take enormous risks. 
C They were two very attractive women. 
D They worked with unusual equipment. 
 

1p 26 Citeer één hele zin uit de regels 71-80 waaruit blijkt wat Lucy van haar vroegere 
werk vindt. 
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van die zin op. 
 
 

Tekst 12 
 

1p 27 Wat meldt dit bericht over de film Joan of Arc? 
A De film bevat veel scenes met extreem geweld. 
B De film geeft een slecht beeld van de ware geschiedenis. 
C De vertolking van de hoofdrol in de film is niet erg overtuigend. 
D Een aantal beroemde acteurs weigerden er een rol in te spelen. 
 

 
THE sweeping historical epic Joan of Arc is this Saturday’s 
movie highlight on Sky Premier. 
It is, of course, the tale of the peasant girl whose visions 
prompted her to lead France against her enemies, before 
she was betrayed and burned at the stake. 
The central role is taken by model-turned-actress, Milla 
Jovovich, and while she does have the looks, she really 
doesn’t have the presence to hold your attention for well 
over two hours. 

That said, there’s heavyweight support from John Malkovich, Dustin Hoffman 
and Faye Dunaway, while the action scenes are tremendously stirring. 
The film gets its first showing at 10pm. 
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Tekst 13 
 

1p 28 Wat is er zo bijzonder aan wat deze beer in Canada heeft gedaan? 
A Hij at mensenvlees. 
B Hij bewaarde zijn prooi voor later. 
C Hij viel zomaar iemand aan. 
 
 
 

Bear tries to make 
meal of cyclist 

   
 
 A Canadian cyclist was attacked by a bear 
while riding his bike near the Rocky Mountains 
resort of Banff. Greg Flaaten, 41, was attacked 
by the 120lb black bear and was dragged off  
into the woodlands.  
 Mr Flaaten was rescued by chance several 
hours later when two friends came across his 
bicycle and broken helmet. Hearing his cries 
for help they saw the animal pacing around 
him. 
 One of the cyclists, Robin Mayer, rode off 
to get help from a nearby campground while 
the other, Robert Earl, kept watch. When a 
park warden and a Royal Canadian Mounted 
Police officer arrived, the bear still refused to 
leave, forcing the warden to shoot it. “You 
could say that the poor guy was kidnapped by 
the bear and kept alive as fresh meat to enjoy 
later,” the warden said. 
 Animal experts say this is one of the first 
known times a bear has guarded a human as 
food. 
 Mr Flaaten was airlifted to a hospital in 
Calgary where he faces extensive surgery to a 
bite in his shoulder.
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Tekst 14 
 

 
 

The little woman who 
devours all her competition 
 
 
 
 

1  Think twice before inviting Sonya 
Thomas to dinner! Because she is a 
top-ranked American competitive 
eater. This small Korean-American 
woman can wolf down 37 hot dogs in 
twelve minutes, 56 hamburgers in 
eight minutes and 65 hard-boiled eggs 
in six minutes and 40 seconds.    29    
she only weighs 48 kilos, it takes her 
just twelve minutes to eat a whole 
turkey. Since taking up this bizarre 
sport in 2003, Miss Thomas, 38, who is 
the manager of a Burger King in 
Virginia, has taken the world of 
competitive eating by storm. Last year 
she won almost £50,000 in prizes and 
she currently holds 23 world records, 
including the extraordinary feat of 
downing 9 pounds of crawfish 
jambalaya in 10 minutes flat. 

2  Sometimes after feasting, her 
weight increases by ten pounds for a 
few days. To stay in shape she has 
one big meal a day with lots of 
vegetables and fruits, and she always 
avoids junk food. She runs on the 
treadmill for close to two hours a day. 
To train for contests she regularly 
visits all-you–can-eat buffets at 
restaurants to stretch her stomach. 
Sonya thinks her talent is due to a 
large stomach capacity. Her stomach 
can handle up to 16 pounds of food 
and liquids. The night before a contest, 
she fasts all night in order to put an 
edge to her appetite. 

3  She calls herself “the black widow” 
because of her ability to regularly 
defeat men four or five times her size. 
“Like a female black widow spider it is 
my desire to eliminate the males. In 
competitive eating I want to eat more 
or faster than my male counterparts,” 
she says. “Some men accept it. But it 
is difficult for some male egos to 
accept defeat by a member of the 
opposite sex, especially a little one like 
me.” 

4  Born in South Korea, the 
carpenter’s daughter was raised on a 
traditional Korean diet of rice and 
vegetables. But when she emigrated to 
America in 1997, she developed a 
taste for French fries and drums of 
Diet Coke. She first became interested 
in competitive eating when she saw 
the Japanese sensation Takeru 
Kobayashi defeat his opponents at 
New York’s annual Coney Island hot 
dog eating contest. At a qualifying 
round in New Jersey, Sonya struggled 
through her first hot dog, before 
noticing that the other contestants 
were dipping their buns in water and 
breaking the sausages in half. She 
copied them and won with the total of 
18 hot dogs in 12 minutes.  

5  Last year’s Coney Island contest, 
she increased her intake of 37 hot 
dogs, breaking the women’s world 
record of 32 and making herself top-
rated competitive eater of America, 
second only to Mr Kobayashi in the 
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world. Her ambition is to topple 
Mr Kobayashi as no. 1 competitive 
eater and then to buy a fast food 
restaurant of her own. Sonya is one of 
the three speed eaters who will be 
featured in a documentary called 

‘The Science of Speed Eaters’, which 
covers every aspect of competitive 
eating, from its popularity to how it 
affects the human body.  
 

 
 

1p 29 Kies uit de gegeven mogelijkheden het woord dat het beste past bij    29    op de 
open plek in alinea 1. 
A Although 
B Because 
C If 
 

2p 30 Geef van elk van de volgende beweringen over Sonya aan of ze juist of onjuist 
zijn volgens alinea 2. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Ze eet dagelijks grote hoeveelheden vet eten.  
2 Ze loopt elke dag meer dan een uur hard.  
3 Haar maag kan heel veel voedsel verwerken. 
4 Ze eet niets op de avond voor een wedstrijd. 
 

1p 31 Why does Sonya call herself a black widow? (paragraph 3) 
She calls herself a black widow because 
A she can eat large quantities of food. 
B she is much smaller than the men in her sport. 
C she likes to beat her male opponents. 
 

1p 32 When did Sonya get the idea to take part in eating contests? (paragraph 4) 
A when she found out she could handle a lot of food 
B when she started eating American food instead of Korean food 
C when she watched a famous speed eater win 
 

2p 33 Wat wil Sonya in de toekomst nog bereiken? Noem twee dingen. (alinea 5) 
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Tekst 15 
 

What really happens in classrooms… 
a new website! 
 

1  Schools are trying to ban an internet website that 
allows pupils to rate their teachers and tell what goes 
on in the classroom. Pupils are asked to rate their 
teachers on a scale of one to five for clarity, helpfulness 
and overall quality. The site started in America and has 
swept through Northern Ireland. It claims to have more 
than 420,000 ratings on 35,000 teachers in the United 
Kingdom. 
 

2  Some teachers are universally praised or 
condemned, while others attract very different responses. “I like Mrs Derby,” 
says a pupil in Lancashire. “She only shouts when the idiots talk and I’d like to 
strangle them too.” But another child complains that the same teacher always 
sends him out. There is praise for teachers with a sense of humour, who are 
enthusiastic about their subject and provide lively lessons and can keep order. 
 

3  Schools fear that teachers’ reputations can be damaged by funny remarks 
ranging from “could speak louder” to “I could have learned more from a carrot”. 
There are complaints about boring teaching, the overuse of worksheets and 
favouritism. Teachers who shout and who speak too softly are also criticised. 
 

4   “There is a general feeling that there is insufficient information about what 
happens in the classroom,” said  Seb Haigh, a founder of the UK branch of the 
site.    36    Chris Keats of the National Association of Schoolmasters Union on 
the other hand said: “Someone’s harmless fun could ruin someone else’s 
career.” 
 
 

1p 34 What is true about the internet website mentioned in line 1? 
On this website 
A parents can complain about their child’s teachers. 
B pupils can openly judge their own teachers. 
C schools can publish information on tests and test results. 
 

1p 35 What is said about Mrs Derby? (paragraph 2) 
A She gets positive as well as negative comments. 
B She is a very capable teacher at her school. 
C She never listens to what her pupils say. 
D She sometimes knocks about pupils who won’t listen.  
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1p 36 Kies bij de open plek in alinea 4 de juiste mogelijkheid. 
A Because 
B But 
C So 
 

1p 37  “Someone’s harmless fun could ruin someone else’s career.” (laatste zin) 
 Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden over van een deel van 

een zin uit de tekst waarin hetzelfde wordt gezegd. 
 
 

Tekst 16 
 

1p 38 Wat is er bijzonder aan een nieuwe serie postzegels van de Royal Mail? 
A Als je eraan likt hebben ze een fruitig smaakje. 
B Met de bijgeleverde stickers kun je ze versieren. 
C Ze zijn speciaal voor en door kinderen ontworpen. 
 
 

Stamps with an attitude 
 
The Royal Mail gets fruity this week with an 
exciting range of stamps: the Fun Fruit and 
Veg selection. These stamps have some 
self-adhesive extras so that you can add 
personality to your post. 
To create Lucy Lemon (see picture) we took 
the lemon stamp and added sunglasses, 
designer lips and trendy shoes. Our little 
cousin Lucy will love this one on her birthday 
card! 
The stamps will be available from Post 
Offices and more than 400 Sainsbury’s 
stores nationwide. 
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Tekst 17 
 

1p 39 Op een chatsite geven jongeren hun mening. 
 Wie vindt dat heel magere modellen gewoon 

mee mogen doen aan modeshows? 
 Schrijf de naam op. 
 
 

Banning skinny models, a 
good idea or not? 
 
Your comments: 
 
“I think we should see normal healthy models. 
Seeing super skinny models gives people, especially 
children and teenagers a bad idea about their image. 
They think that to be attractive, you need to be skinny.” 

 
“I think that you don’t have to be a stick to look good. You’re better off just being 
slim. People say to me I shouldn’t eat so much, but I eat normal amounts! I do 
think that it’s a good idea to ban skinny models. Curvy people would make great 
models as well.”  

 
“Whoever said being a size zero is attractive is wrong. I personally do not find 
skinny models attractive at all! I think fashion would reach out to more women if 
the models weren’t the measurements of my younger sister.” 

 
“I’m 16 but naturally skinny and very tall for my age. I eat well and eat far more 
than anyone else I know! I certainly don’t think skinny models should be kept 
away from modelling. If they ban underweight models from the catwalk I won’t 
get any work!” 

 
“Models should be the average weight and size, I’d say. Too thin models make 
people feel bad about themselves. Some girls might risk their lives to copy that 
look. It’s dangerous.” 

 
“I think catwalks should have models of normal shapes and sizes. Then people 
watching would feel more confident with whatever their body size or shape is.” 

 

Jeff, 15, High Wycombe 

Amy, 16, Cardiff 

Bob, 15, Bedford 

Katherine, 16, Bourne 

Sophia, 17, Barnstaple 

Charlotte, 15, Walsall 
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Tekst 18 
 

1p 40 Enkele inwoners van de Ierse stad Dublin vertellen wat ze wel en niet goed 
vinden aan hun stad. 

 Wie van de ondervraagde personen wil dat het openbaar vervoer wordt 
verbeterd? 

 

What I like 
about you 
David Boland went out into the streets to 
find out what people of the city like best, 
and what they would change.
 
The best thing about Dublin is the 
cosmopolitan atmosphere. There 
are so many different nationalities 
now living in Ireland. It feels much 
more like I’m actually living in 
Europe, rather than living in an 
Irish city. If I could change 
something, though, it would be the 
traffic. I have a motorbike and a 
car, but I don’t bring the car into 
town any more, because of the 
traffic and the cost of parking.  
I only use it to go down the 
country.     Alan 
 
One of the things I have always 
liked about Dublin is the fact that 
it’s fairly well-contained. But I’m 
looking forward to a time when a 
lot of its building work is gone.  
       Jennie 

 
I like the company in Dublin, all the 
friends that I have around.  
But I would like to change the litter 
situation.     Brian 
 
Being a student, I really like the 
nightlife here. If I’m adventurous  
 

 
during the week, I’ll go somewhere 
like Lillie’s but that’s only once in a 
while.  
Otherwise, Judge Roy Bean’s and 
Buck Whale’s on Leeson Street - 
I go there every Friday and 
Saturday, usually. What I would 
like to see in Dublin, though, is a 
more efficient bus service.      Bob 
 
What I love about Dublin is the 
freedom of the streets. You can go 
to parks, walk around the city, and 
feel so comfortable and safe. Just 
get more police on the streets so 
that the tourists can find them, and 
ban the cars!        Sean 
 
I’ve been here for two years, and 
what I really like is the music 
scene. There are a lot of great 
bands in Dublin at the moment, 
and I really like the fact that a lot of 
record labels are paying more 
attention to Dublin. But I would like 
it if bands didn’t have to pay to 
play in this city. And if I could 
change anything, it would be the 
weather.         Bill 

 

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.

800045-2-728o* 

Pagina: 908Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Uitwerkbijlage VMBO-KB  
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 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 
 

 1 A B C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 Ze hebben ....................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 1....................................................................................................................................   
 
........................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

 5 A B C 
 

 6 ........................................................................................................................   
 
........................................................................................................................  
 
 

Tekst 4  
 

 7 A B C D 
 

A B C D  A B C DX B XA B C D X of of

Pagina: 910Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800045-2-728u 3 lees verder ►►►

Tekst 5 
 

 8 A B C 
 
 

Tekst 6 
 

 9 1 ......................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

 10 A B C 
 

 11 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Tekst 7 
 

 12 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Tekst 8 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 
 

Tekst 9 
 

 17 A B C D 
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Tekst 10 
 

 18 A B C D 
 
 

Tekst 11 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C D 
 

 21 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 22 ............................................................................................................................ 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 12 
 

 27 A B C D 
 
 

Tekst 13 
 

 28 A B C 
 
 

Tekst 14 
 

 29 A B C 

Pagina: 912Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 800045-2-728u 5 lees verder ►►►

 30 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
4 juist onjuist 
 

 31 A B C 
 

 32 A B C 
 

 33 1 ......................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Tekst 15 
 

 34 A B C 
 

 35 A B C D 
 

 36 A B C 
 

 37 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Tekst 16 
 

 38 A B C 
 
 

Tekst 17 
 

 39 ........................................................................................................................  
 
 

Tekst 18 
 

 40 ........................................................................................................................  
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

800045-2-728u* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE KB 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

Pagina: 915Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800045-2-728c 3 lees verder ►►►

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 44 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
 

Pagina: 916Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800045-2-728c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 B 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Ze hebben shampoo vervangen door ontharingscrème/middel om haar weg 
te halen. 
 
 

Tekst 3 
 

 3 D 
 

 4 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
− Suzy werd rood (in haar gezicht)/begon te blozen  
− en begon te huilen 
 
Opmerking 
Als het antwoord bestaat uit één element, geen scorepunt toekunnen! 
 

 5 B 
 

 6 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Dat de papegaai/Ziggy ook aan haar een hekel had / Ze hebben (allebei) 
een hekel aan elkaar. 
 
Opmerkingen 
In het antwoord moet duidelijk worden dat de papegaai ook een hekel aan 
Suzy had. 
Voor het antwoord: Suzy had een hekel aan de papegaai/Ziggy, geen 
scorepunt toekennen. 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 4 
 

 7 C 
 
 

Tekst 5 
 

 8 B 
 
 

Tekst 6 
 

 9 maximumscore 2 
Twee antwoorden met de volgende strekking: 
• Ze eten alleen verpakte lunches/snacks/kant-en-klaar maaltijden 1 
• Ze eten niet meer aan tafel / ze zitten altijd voor de TV te eten 1 
 

 10 C 
 

 11 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
kinderen die veel tijd doorbrengen bij hun opa en oma/grootouders 
 
 

Tekst 7  
 

 12 maximumscore 1 
Converting the…. Lampang centre. 
 
 

Tekst 8  
 

 13 A 
 

 14 B 
 

 15 D 
 

 16 B 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 9 
 

 17 B 
 
 

Tekst 10 
 

 18 D 
 
 

Tekst 11 
 

 19 C 
 

 20 A 
 

 21 maximumscore 2 
een antwoord met de volgende strekking: 
• (die van) advocaat/de advocatuur/juridische wereld/rechtbanken 1 
• (die van de) trapeze(lessen)/de circuswereld 1 
 

 22 maximumscore 1 
itching 
 
Opmerking 
Als het antwoord bestaat uit meer dan één woord geen scorepunt 
toekennen. 
 

 23 B 
 

 24 A 
 

 25 D 
 

 26 maximumscore 1 
I could … a job 
 
 

Tekst 12 
 

 27 C 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 13 
 

 28 B  
 
 

Tekst 14 
 

 29 A 
 

 30 maximumscore 2 
1   onjuist 
2   juist 
3   juist 
4   juist 
 
Indien vier beweringen juist 2 
Indien drie beweringen juist 1 
Indien twee of minder beweringen juist 0 
 

 31 C 
 

 32 C  
 

 33 maximumscore 2 
twee antwoorden met de volgende strekking: 
• winnen van Takeru/Kobayashi 1 
• de beste worden in haar sport 1 
• een (eigen) restaurant beginnen/kopen 1 
 
 

Tekst 15 
 

 34 B 
 

 35 A 
 

 36 B 
 

 37 maximumscore 1 
Schools fear…..a carrot. / Schools fear……funny remarks. 
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Tekst 16 
 

 38 B 
 
 

Tekst 17 
 

 39 maximumscore 1 
Katherine 
 
 

Tekst 18 
 

 40 maximumscore 1 
Bob  
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3 The Sun en internetbronnen. 
tekst 8 The Independent on Sunday. 
tekst 11 Marie Claire. 
tekst 14 The Times. 
tekst 15 Daily Telegraph en internetbronnen. 
 

einde  
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 700013-1-710o  

Examen VMBO-KB 

2007 
tijdvak 1 

vrijdag 25 mei 
13.30 -15.30 uur 

 Engels CSE KB 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
  

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

tijdvak 1
vrijdag 25 mei

13.30 -15.30 uur
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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 Vijf verschillende ‘Smoothies’ werden getest. 
Welk merk komt als slechtste uit de test? 
A Sainsbury’s 
B Asda 
C Superdrug 
D Marks and Spencer 
E Morrisons 
 

Tried & tested SMOOTHIES 

 
Sainsbury’s - strawberry 
yoghurt smoothie (250ml), 
£0,99 
 

A vivid pink, it looked creamy and had a 
delicious strawberry smell. Although it 
struck the right balance between sweet and 
sour, it reminded me of children’s yoghurt. 
But it was filling and packed with strawberry 
flavour. 

 
Asda - grape juice with  
strawberry, banana  
and guava puree (1litre), 
£1.94 
 

Light maroon in colour, this was velvety 
smooth and easy to drink. It was a good 
consistency and the mixture of exotic fruit 
made it a rich but more-ish drink. Although 
more expensive than the others, the bigger 
bottle made it good value for money. 

 
Superdrug - the Big J 
Smoothie Smile  
blueberry and raspberry 
(330ml), £1.59 
 

An unusual blend of juices, this was a 
tongue-tingling mixture of flavours. A tasty 
combination of sweet and sour, the 
raspberry smell was scrummy. Expensive 
but very close to a made-to-order smoothie. 

 
Marks and Spencer - 
apple, strawberry, cherry 
and banana  (250ml), 
£1.50 
 

An unappetising russet colour, it was runny 
and sour. It smelt of stewed apples and I 
couldn’t get past the apple flavour either. It 
was more like a juice than a smoothie and 
really needs to be thicker. 

 
Morrisons Smoothie-  
strawberry and banana  
(1 litre) £1.79 
 

It looked lush and heavy but was light to 
drink. And it had tiny bits of fruit which gave 
it that just-pulped texture. Thick enough for 
a smoothie but not gooey, it was a lovely 
blend. Brilliant value for money. 
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Tekst 2 
 

1p 2 Je wilt met een motorbootje de zee op en je ziet een bord over dolfijnen. 
 Noem twee dingen die je niet moet doen als je een dolfijn tegenkomt. 

 

 

 
 
 

DOLPHIN 
AWARENESS 

 
Dolphins and porpoises can be  

injured in collisions with power boats or 
personal watercraft (Jet Skis), and are 

disturbed by underwater noise. 
 

If you see dolphins or porpoises, please take care - 
Avoid sudden changes in speed and direction. 
Avoid travelling at high speed. 
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Tekst 3 
 
 

TEEN LIVES ON 
PB & J 

SANDWICHES 
 
 
 

 
WHERE’S THE BEEF? NOT ON BILLY GERMAINE’S PLATE. 

NEITHER ARE THE VEGETABLES, POTATOES, CHICKEN OR FISH  
 

1  This 6-foot-tall, 165-pound, 13-year-
old boy has eaten nothing but peanut 
butter and jelly sandwiches on white 
bread since he was a baby. The only 
illness he’s ever come down with was a 
cold at the age of 10. ‘I feel great,’ says 
Billy, who’s on the high school soccer 
team in Los Angeles. ‘The only thing 
I wish is that I could eat burgers and 
fries like my friends. But every time I put 
anything else but    4    in my mouth, 
I feel like throwing up. It’s been that way 
ever since I can remember.’ 

2  Every week, Billy’s mom Patty buys 
five loaves of bread, two 1-pound jars of 
smooth peanut butter and three jars of 
grape jelly for her son’s big appetite. ‘It’s 
a good thing he loves the taste of 
peanut butter and jelly, otherwise I’d be 
in real trouble! I’ve tried everything to 
get him to eat healthy food like 
vegetables, chicken and fish, but 
nothing has worked,’ she sighs. ‘When 
Billy was 6, my husband Jim and I  
signed him up for a program for children 
with eating disorders at a nearby 
hospital. After a third session, they 

called and said they were sending him 
home because he kept getting sick to 
his stomach. He would choke on just 
one bite of an apple or baked chicken.’ 

3  Patty first knew that there was 
something wrong with her son after he 
got sick on his first bites of solid food as 
a baby. She experimented with several 
different dishes, but he refused all of 
them until, in desperation, she made him 
a peanut butter and jelly sandwich. A 
psychologist at the hospital believes 
Billy suffers from a fear of food, which 
perhaps was stimulated when his first 
bite of solid food contained a lump that 
made him choke. 

4  ‘I’ve never given up trying to change 
his eating habits,’ says Patty. 
‘Anyway, Jim and I consulted a 
nutritionist who told us that Billy’s 
bizarre diet didn’t seem to be hurting 
him at all. She suggested that we give 
him vitamin supplements, which we do 
every day. He has to wash the pills 
down quickly though, with an entire 
glass of sweetened iced tea before he 
chokes on them.
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1p 3 ‘I feel great’ (paragraph 1) 
Why does Billy say this? 
A He has just recovered from a bad cold. 
B He is finally allowed to eat everything he likes.  
C He is healthy despite his eating habits. 
 

1p 4 Kies bij de open plek in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A fries 
B hamburgers 
C sandwiches 
D vegetables 
 

1p 5 Billy had therapy at a nearby hospital. 
Which of the following is true according to paragraph 2? 
A Billy had to go there because he was underweight. 
B Billy had to learn to eat a greater variety of food. 
C Billy was sent home because he behaved badly. 
 

1p 6 What is the reason for Billy’s problem according to the psychologist? 
(paragraph 3) 
She thinks that maybe 
A he did not like the meals his mother cooked. 
B he got scared after a bad experience with food. 
C he has always had a sensitive stomach. 
D he was allowed to do just as he liked. 
 

1p 7 Welk advies kregen Billy’s ouders van de diëtiste? (alinea 4). 
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Tekst 4
 

1p 8 Wat is Donna’s voornaamste klacht over haar man? 
 

1p 9 Welk advies geeft Sarah aan Donna? 
 
 

Dear Sarah 
My husband of nine years allows his 
hunting hounds to share our bed. At 
first it was OK with me ,but finally I 
got fed up with it and 
told him the dogs had 
to go or I’d go.  
Well, guess what he 
said, Sarah? He said: 
“Bye-bye, honey.” 
Needless to say, I was 
stunned. I sure don’t 
want to spend the rest of my life with 
a man who puts his redbones before 
his wife. What should I do?  
 
Donna 

Dear Donna,  
I see without a doubt that you 
can call your husband’s bluff 
and the dogs will be banished 
to the back yard. I suggest you 
get out a large suitcase, and 
start packing it. When he asks 
what’s going on, tell him 
you’re moving to your mom’s – 
unless the dogs are ousted. 
Believe me, it won’t take long 
for him to see the light. Unless 
they’re super-dogs, they can’t 
cook, clean or canoodle! Good 
luck.  
 

Sarah 

 

Hubby’s  
barking up 
the wrong 

tree 
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Tekst 5 
 

1p 10 Welke weegschaal kan precies voor je bijhouden hoeveel je bent afgevallen of 
aangekomen in een bepaalde periode? 
A nummer 1 
B nummer 2 
C nummer 3 
D nummer 4 
 

1 
Tanita Body Fat Monitor 
BF-555, £79.99 
 

 
 
THIS calculates your body fat 
percentage while weighing you. Simply 
key in your details (age, height, sex and 
your activity level) and press a switch. It 
can store readings and then compare 
them. 
Stockists: 0800 731 6994 

9/10

2 
A & D Personal Precision Health 
Scale 
UC-321, £99 
 

 
 
THIS electronic scale is accurate to 50g 
– you could even use it for weighing the 
baby. It also calculates your BMI (body 
mass index), which experts say is a 
better fitness indicator. 
Stockists: 01628 773233 
 

7/10
  

3 
Seca 791 Health Scale, £79 
 

 
 
A LARGE, heavy scale that feels 
reassuringly solid. It has a very easy-to-
read dial displaying both kilos and 
stones and pounds. A good investment 
– if you’ve got the space. 
Available from John Lewis 
020 7629 7711 

8/10

4 
Salter Electronic Bathroom Scales, 
£29.75 
 

 
 
THERE is a switch at the back to 
change the display from kilos to stones 
and pounds. It comes with replaceable 
long-life lithium batteries and a ten-year 
guarantee. 
Available from John Lewis, as before. 
 

8/10
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Tekst 6 
 

THE REAL PRICE OF SHOPLIFTING 
 

IF YOU ARE THINKING HOW EASY IT 
WOULD BE…THINK AGAIN. A 

GROWING NUMBER OF SHOPLIFTING 
TEENS ARE PAYING A HUGE PRICE 

FOR THEIR CRIME 
 
What started as fun turned into my 
worst nightmare 
 

1  Janine Dobby, 
16, from Oldham, 
hasn’t stolen anything 
since the day she 
was caught by a 
store detective. I started shoplifting as a 
laugh with my mates. It was just because 
we were bored. We started off with little 
things, make-up, sweets, anything you can 
fit up a sleeve. There were usually four of 
us, and three would stand around giggling 
to take the attention away from the one 
stealing. 

2  But the more you get away with it, the 
more    12    you feel and before long we 
were going to Manchester for the day and 
stealing from clothes shops. You just 
found a top without a tag on it and then 
wore it under your clothes to walk out of 
the shop. I got loads of compliments on my 
new clothes – although I had to hide them 
from my mum!  

3  The day I got caught was the only day 
I went shoplifting on my own. I put some 
shampoo in my bag, but then I lost my 
nerve and walked around the shop for 
about 15 minutes trying to pluck up the 
courage to leave. When I did, it was just 
like your worst nightmare. They wait until 
you’re outside and then they place their 
hand on your shoulder just as you think 
you’ve got away with it. 

4  They took me to a little room in the 
back of the shop and I was crying so much 
they couldn’t get any sense out of me. 
They said I could either go to the police or 
ring my mum. I didn’t want to call home, 

but did because I thought going to the 
police might have stopped me getting a 
Saturday job. My mum was very angry. 
She found all my 'secret' clothes in the 
bottom of my wardrobe and made me 
donate them to charity. I’ll never do it 
again.’ 
 
I wish I’d never done it 
 

5  Lucy Metcalf, 16, from Sheffield, 
has lived to regret her 
shoplifting past - she 
now has a criminal 
record. ‘There was a 
lot going on in my life 
when I started 
shoplifting. I was 
having a rough time 
at home, which meant I was getting into 
trouble at school from which I was 
eventually expelled when I was 13. I got 
into all sorts of trouble in the year after 
that. Looking back, I was trying to rebel 
and get some attention from all the people 
who didn’t understand me – teachers, 
parents and social workers. It was a cry 
for help. 

6  I was thirteen, out of school, and too 
young to get a job, so the only way I could 
get the things I wanted was to steal them. 
And I had enough time to practise. I went 
on my own: I think you’re less suspicious 
that way. I’d go into Sheffield town centre 
because it’s so busy. I’d go into clothes 
shops and stuff things in my bag or inside 
my jacket. I never got caught because 
I wasn’t nervous, I guess because I didn’t 
care. I was best at taking alcohol from 
supermarkets. I got away with huge bottles 
of Bacardi, which I would sell on or drink 
on my own. It seemed so easy I never got 
caught because I wasn’t nervous, I guess 
because I didn’t care.  
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7  Then, one day, a security guard from 
the supermarket followed me down the 
street. He waited until I took the bottle out 
of my jacket and that’s when he caught 
me. They took me to the police station and 
put me in a cell. They took my phone off 
me, so I lost track of the time, I could have 
been inside three minutes or three hours. 
There were prostitutes and junkies in there 
and I thought: 'This could be me in four 

years’ time.' It left me thinking about what 
I’d done, and I realised I didn’t want my 
life to turn out like that of the other women 
in the cell. Now I’ve enrolled in SCAPE, a 
youth programme for schools and I tell 
other teens my story, so they won’t make 
the same mistake. I’m studying music and 
I’m going on a business studies course 
next year. I’m finally getting my education.’

 
  

1p 11 Why did Janine Dobby start shoplifting? (paragraph 1) 
A Her friends forced her to join them. 
B It was a nice way to spend her time. 
C It was exciting to mislead the shop assistants. 
D She did not have enough money to buy things for herself. 
 

1p 12 Kies uit de gegeven mogelijkheden het antwoord dat het beste past op de open 
plek in alinea 2. 
A confident 
B guilty 
C nervous 
 

1p 13 Why did Janine walk around the shop for 15 minutes? (paragraph 3) 
A She knew she was being followed. 
B She got scared of being caught. 
C She was looking for her mates. 
D She was trying to steal something else. 
 

1p 14 What is said about the clothes Janine had stolen? (paragraph 4) 
Her mum ordered her to 
A give them to people in need. 
B keep quiet about them. 
C return them to the shop. 
 

1p 15 Na problemen thuis en op school ging Lucy stelen in winkels. (alinea 5) 
 Waarom deed ze dat, achteraf gezien?  

 
1p 16 Wat is het verschil tussen de manier waarop Janine meestal ging stelen en hoe 

Lucy dat aanpakte? (alinea 1 en 6) 
 

1p 17 What made Lucy decide to change her way of life? (paragraph 7) 
A the embarrassment she had felt after being caught 
B the misery she had seen in prison 
C the way she had been treated by the police 
 

1p 18 What is Lucy's role in ‘SCAPE’? (paragraph 7) 
A She does a music project with young children. 
B She warns young people not to do what she has done. 
C She works with young people living out on the streets. 
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Tekst 7 
 

1p 19 Je bent op zoek naar heel algemene informatie over de techniek van het 
fotograferen. 

 Welke internetsite zul je dus gaan bezoeken? 
Schrijf het internetadres op. 

 

 

Sharpen your photography skills and discover new techniques with help from the online 
experts

 

 
lomoerotic 
This site is dedicated to the Russian-made 
Lomo camera, and “the funky fine art of 
Lomography”. Lomography began as a new 
approach to analogue photography, but has 
grown into an almost-too-hip, worldwide 
collective of Lomo maniacs. Site includes 
cameras, events, an archive of 

Lomography, where you can post your pics, and “wearable Lomography” – Lomo    
photographs printed on some very foxy bikinis (modelled on the site). 
www.lomo.com 
 
 
go fly a kite 
Although a little folksy, the enthusiasm on this site 
devoted to the art of aerial photography with a kite 
as your viewfinder is infectious. It offers a gallery of 
beautiful photographs – naturally; technical 
background on rigs and remote-control devices; 
information on the best lightweight cameras; 
discussion groups; and links to other, useful internet 
resources to help you in your pursuit of sky-high photography. All you need now 
is a windy day… www.arch.ced.berkeley.edu/kap/kaptoc.html 
 
 
creep and peep 
Need night vision? Video surveillance equipment? This slightly suspect-looking 
site offers a different kind of lens. You can also buy bullet-proof vests, and even 
training video tapes for the novice PI. And for you special folks in law 
enforcement, you get access to the restricted part of the site, offering all you 
need for “the surreptitious observation of controlled areas, facilities, special 
events, suspect individuals, covert and secure communication control, planning 
of coup d’etat and revolutions”. www.spyzone.com 
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trouble shooting 
This cheesy but comprehensive site covers everything from 
pin-hole photography to composition; use of light; how to 
improve your travel-, night-, winter-, and underwater-
photography; how to build a darkroom; and a useful ‘What’s 
wrong with this picture?’ section. www.photographytips.com 
 
 
 
 

 
 
the king of cameras 

Ostensibly focused on the history and 
philosophy of the maker of the world’s first 
35mm camera – the extremely desirable Leica 
– this site also features such must-have 
products as binoculars, spotting scopes and 
laser rangefinders, for when “Hunting is your 
passion and you know only too well how 

difficult it is to address the game confidently”. There’s an impressive photo 
gallery, Leica-related events, and detailed images and information on all things 
Leica. What the site really does, though, is make you covet one of these babies 
like you wouldn’t believe. www.leica-camera.com 
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Tekst 8 
 

THE GIFT OF LIFE 
THOUSANDS OF 
PEOPLE NEED A 
TRANSPLANT TO 
SAVE OR IMPROVE 
THEIR LIVES. WOULD 
YOU BACK A SYSTEM 

THAT AUTOMATICALLY ALLOWS YOUR 
ORGANS TO BE DONATED AFTER YOUR 
DEATH? 
 

1  The idea of donating organs is 
probably something most people don’t 
like to give much thought. Who wants to 
think about what will happen to their 
body when they’re gone? However, the 
shortage of organs has reached critical 
levels. 

2  The shortage has forced some people 
to go abroad to buy organs on the black 
market. Last December police 
uncovered an organ trafficking gang, 
which involved buying organs from poor 
people in Brazil for $10,000 and selling 
them for transplant in South Africa, for 
around $120,000. Kidneys from live 
donors are also traded illegally. The 
reason for the crisis is simple: not 
enough people have registered to 
donate, according to Mr Chris Rudge, 
kidney transplant surgeon at The Royal 
London Hospital. ‘There’s always been a 
shortage, which is    21    because 
transplant surgery is so successful. We 
know that 90 per cent of people would 
be willing to donate. They just don’t join 
the NHS Organ Donor Register.’ 

3  Another stumbling block is that when 
grieving relatives are approached about 
the prospect of donating the organs of 
their loved ones, they usually refuse.  
‘I don’t know why relatives say no,’ says 
Mr Rudge, ‘I’m worried that there might 
be a lack of trust between patients and 
doctors.’ 

4  Scandals like the one involving Alder 
Hey children’s hospital in Liverpool, 
where organs and skin tissues were 
removed from dead children without 
permission for research purposes, have 
certainly done little to reassure the 
public. The case of former footballer 
George Best’s excessive drinking, after 
he had his liver transplant, certainly has 
not helped people to decide to donate 
either! 

5  Perhaps it’s a question of showing 
people what donation can mean. One 
person’s death can save and improve 
the lives of more than ten other people. 
A heart transplant can save one life, and 
lung transplants save two more. The 
liver can be split, saving two more lives. 
Success rates are excellent: nine out of 
ten patients will lead healthy lives for 
years. 

6  Deborah Duval, 44, received a new 
kidney and pancreas in 1994. She met 
the family of her donor, a 34-year-old 
man, who saved the lives of six people 
after his death. Her new kidney failed 
four years later, but she’s now in good 
health after a second transplant. ‘A 
phone call once again brought the 
dream of a life free from dialysis,’ 
remembers Deborah. ‘I owe my life to 
two families’ extraordinary generosity 
and compassion.’  

7  At present, even if you have chosen to 
donate your organs, your relatives can 
overrule you after your death. A new law 
is going through Parliament to change 
this, so that the wishes of the individual 
are decisive. We should ask ourselves, 
would we want a transplant if we were 
critically ill? If the answer’s 'Yes' then 
surely we must be willing to do the same 
for others. 

TOP SANTÉ 
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1p 20 Why do so few people in the UK register as donors, according to paragraphs 1 
and 2?  
A Most people are very much against donating their organs. 
B Most people do not take the trouble to have themselves registered as 

donors. 
C People can make a lot of money by selling their organs. 
 

1p 21 Kies bij de open plek in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A acceptable 
B frustrating 
C great 
D obvious 
 

1p 22 What do the examples about Alder Hey hospital and George Best in paragraph 4 
want to make clear? 
These examples explain why 
A alcohol and donating organs for transplantation do not go together. 
B children's organs are not suitable for transplantation. 
C many people have their doubts about donating their organs. 
D organ donation is an important issue for everyone. 
 

1p 23 ‘It’s a question of showing people what donation can mean’ (alinea 5) 
 Leg uit wat de schrijver mensen duidelijk wil maken.  

 
1p 24 What message did a phone call bring Deborah Duval? (paragraph 6) 

A She would meet her donor's family. 
B She would receive another kidney. 
C There was nothing wrong with her kidney. 
 

1p 25 ‘A new law is going through Parliament to change this’ (paragraph 7) 
What does the word ‘this’ refer to? 
A people refusing to register as organ donors 
B the donor’s family preventing the donation. 
C the giving of organs being given to people who have not registered 
D the selling of organs being sold on the black market 
 

Pagina: 934Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700013-1-710o 14 lees verder ►►►

Tekst 9 
 

1p 26 Waarom wordt er zoveel geklaagd over Jerry Springer the Opera? 
 

20,500 COMPLAINTS 
COMPLAINTS about the BBC’s decision to screen Jerry Springer The 
Opera have soared over 20,000. 
Outraged viewers demanded the show ― which 
contains 8,000 swear words ― be banned from 
broadcast. 
   The BBC has received 15,000 complaints and 
5,500 people contacted media regulator Ofcom 
― with thousands more jamming phone lines. 
   A spokesman said: “We’ve never before had 
so many complaints about a TV show that has 
not yet been broadcast.” 
   The film of the hit West End show, about the 
cult US chat show host, includes the “F” word 
3,168 times and the “C” word 297 times. 
   Furious viewer Julie Wildman, from Essex, 
said: “It’s disgusting, I’m a Christian and find it highly offensive that this is going 
to be screened.” 
   Jim Walsh, from Belfast, said: “Jerry Springer the Opera is a sick show that 
has no place on the BBC.” 
Gavin Upex, from Peterborough, said: “Do people really pay their license fee to 
receive a programme that contains 8,000 swear words? The BBC need to be 
pressured into realising how many people are against this programme.” 
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Tekst 10 
 

1p 27 Wat moet je insturen om een ‘survival kit’ van Nomad te winnen? 
 
 

Holiday from Hell? 
Do tell! 

 
Your hotel was at the end of a runway. You took a plane 
to the wrong country. You didn't get off the toilet all 
week.  
 
Tell us about your worst holiday ever – so we can help other 
readers avoid the same pitfalls. The five most hellish 
experiences will each win a survival kit from Nomad worth 
£50, to ensure they don't get into the same sticky situation 
again. Send the gory details (maximum 200 words) by post 
to: My Holiday From Hell, Travel, The Sunday Times,  
1 Pennington Street, London 1ST, or by e-mail to: 
myholidayfromhell@sunday-times.co.uk. The closing date is 
March 12. 
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Tekst 11 
 

I shamed my dad on TV! 
 

Amy, 18, was determined to teach her 
embarrassing dad a lesson… 

1  My dad is a massive fan of the rock 
band Queen! He’s in the fan club, goes to 
Queen meetings and has every record 
they ever made! I hate Queen! I’m more 
into Garage and R 'n' B, but that doesn’t 
stop Dad from forcing his music onto me 
and my brother Adam, 16. He’s always 
telling us to turn our stereos down, but 
then he goes and puts Queen on 
full blast!  Our house is next to a 
school, and one day I was listening 
to music in the garden at breaktime 
when Dad switched my CD for 
Queen. All the kids started head-
banging and laughing at me! I felt 
humiliated but that didn’t bother Dad at 
all. 

2  Gotscha! 
Then one day in May, I was in the park 
with my mates when we were 
approached by a girl from Trouble TV. 
She said she was researching a new 
show called Britain’s most embarrassing 
parents  and was looking for teenagers 
who wanted to    29    their shameful 
parents! I told her about my dad’s Queen 
obsession and she agreed that he was 
really embarrassing and deserved to be 
set up on TV!  

3  So Trouble TV came up with a plan. 
There’s a musical showing in London 
called We Will Rock You and it’s based 

on Queen songs. They contacted the cast 
and asked them to help, then called my 
dad and told him he’d been chosen to go 
to London and spend a day with the 
actors. He’d have a session with the 
choreographer, then join the cast for their 
rehearsal. But in reality, it would all be a 
set-up and he’d be shamed in front of 
millions of TV viewers. I couldn’t wait! 

4  Gobsmacked! 
When Dad found out, he was so excited 
and couldn’t stop smiling! I did feel a little 
guilty about setting him up, but Dad’s 
really    31   , so I thought he’d take it 
quite well. I hoped he would, anyway! 
Dad was told he could bring me and 
Adam to London, and he also brought his 
mate Chris, who knew what we were up 
to! At the theatre Dad was kept outside 
chatting to the producers. He knew he 

was going to be filmed for TV, but 
didn’t know why! Meanwhile, Adam 
and I were interviewed by  
Trouble TV about why we were 
setting Dad up. 

5  Then it was time for Dad to meet the 
'choreographer', Irene. She was actually 
an actress with a fake accent, wearing 
hotpants and a big curly wig! I was crying 
with laughter as she taught Dad his 
paces. He’s quite a big bloke and not 
exactly fit, but she had him moving his 
bum! 

6  Set up! 
We watched the cast warm up. Then Dad 
went on stage to join them. He was just 
about to join in with a song when ‘Irene’ 
whipped off her wig and told him he’d 
been set up for being such an 
embarrassing parent! Dad’s face was a 
picture, he couldn’t believe it! But he took 
it really well. It’s impossible to embarrass 
him! 

“He’s still  
obsessed by 

Queen!” 

Pagina: 937Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700013-1-710o 17 lees verder ►►►

 Then Dad was rushed off to do his 
punishment for being so embarrassing. 
I’d told the producer he is not much of a 
sportsman, so he was taken for a long 
workout!  

7  Sadly the experience hasn’t taught 
him a lesson. He’s still obsessed by 
Queen and still really embarrassing, but 
I wouldn’t have him any other way! 

 

1p 28 'Amy, 18, was determined to teach her embarrassing dad a lesson…’ 
What was Amy's most embarrassing moment? (paragraph 1) 
It was when her father 
A asked her to dance to Queen music with him. 
B put on a Queen CD and some children thought it was hers. 
C started singing loudly to Queen music in the garden. 
 

1p 29 Kies uit de gegeven mogelijkheden de antwoorden die het beste passen op de 
open plek in alinea 2.  
A be pleasant to  
B make an impression on 
C take no notice of 
D take revenge on 
 

1p 30 ‘I couldn't wait!’ (paragraph 3) 
Amy couldn't wait  
A for her father to find out about the surprise. 
B to meet the cast of the musical We Will Rock You. 
C to see her father make a fool of himself. 
 

1p 31 Kies uit de gegeven mogelijkheden het antwoord dat het beste past op de open 
plek in alinea 4.  
A ambitious 
B easy-going 
C hot-tempered 
D nervous 
 

1p 32 What did Amy's father have to do as a ‘punishment’? (paragraph 6) 
He had to 
A apologise to his children on TV. 
B do exercises to get into shape. 
C promise to play Queen music less often. 
D take singing lessons. 
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Tekst 12 
 

1p 33 Op welke nieuwe manier kunnen de apen in een dierentuin in Los Angeles 
bezoekers terugpesten? 
Ze kunnen 
A lucht laten blazen. 
B naar mensen spugen. 
C van alles gooien. 
 

REVENGE OF THE APES 
CHIMPANZEES can now get revenge 
on visitors at Chicago's Lincoln 
Park Zoo!  
"You often hear about chimps 
spitting or throwing things, " says 
zoo behaviorist Steve Ross."They do 
that to get a reaction from the 
public." The Zoo has now rigged up 
a hidden panel and when the apes 
touch it, the device shoots harmless 
bursts of air at visitors. 
"The chimps were smart enough 
to figure out they could startle 
people with it," says curator of 
mammals Jennie McNary. 
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Tekst 13 
 

1p 34 Vijf meisjes vertellen wat ze hebben gedaan om bij een jongen in de smaak te 
vallen 

 Schrijf de naam op van het meisje dat geen succes had met haar aanpak. 

FALLING IN LOVE 
“My friend rented a limo for another friend’s 
birthday, and one of the guys who came 
out with us was gorgeous.  
I wanted to get his attention, but I couldn’t 
imagine how to do it. Then I had a brilliant 
idea― I’d faint on him. To top it off, when I 
got up, I said, ‘Sorry, I have hot-guy 
fainting disorder’. He thought it was 
hysterical, and we are becoming closer 
each day.” 
Amanda Jellig, 15, Huntington, N.Y. 
 

 

WHAT FRIENDS ARE FOR 
“I got my [current] boyfriend to notice me by 
having my friend approach him. She told 
him I liked him, and he asked to meet me. 
(He didn’t even know who I was at the 
time!) 
Now, we’ve been together for a year!” 
Siera Riley, 17, Sarasota, Fla.   
 
TOTALLY CRUSHED 
“At school one day, I saw my crush’s truck 
in the parking lot. I wrote down my name 
and number on a note card and slipped it 
through the window. It turned out he had a 
girlfriend who found the note and wasn’t 
happy about it. He noticed me, but not in a 
good way.” 
Hannah Claspill, 18, Mariposa, Calif. 

SKIRT FLIRT 
“When I was a junior, I got a senior to 
notice me and ask me to prom! I was 
hanging out after school and had a long 
skirt on. He was sitting on the steps, and I  
pretended to accidentally trip over my skirt 
in order to fall onto his lap. We started 
laughing and dating from then on!” 
Jessica Bruenger, 18, St. Louis 
 
MICROPHONE CHECK 
“I went to a dance and saw this guy  
I  liked. So I asked the DJ for the 
microphone and announced to everyone 
that I liked him and wanted to go out with 
him. Naturally he was really surprised, but 
by the end of the night he told me that he 
felt the same. We’ve been together for 
almost a year now!” 
Cheanne Hunter-Scott, 17, Parker, Ariz. 
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Tekst 14 
 

Some cheerleaders don't wear skirts 
 

1  Cheerleading has been a girls' sport for 
ages. But as time goes by, it's changing. More 
and more boys are trying to become members of 
a cheerleading team. According to a 2002 USA 
Today article, 5 percent of all cheerleaders are 
male. In fact, the article says, from the 1890s, 
when the first yell teams used megaphones at 
the University of Minnesota, through the 1930s, 
cheerleading was a mostly male activity until 
females got involved during World War II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Take me, for example. I started 
cheerleading this year, my first year at high 
school. Before that I was doing gymnastics.  
I found that I was really good at floor exercises 
and decided to try cheerleading since there are 
no difficult bars, beams and rings involved. 

3  I really like cheerleading, especially the 
stunts (lifts and throws) and cheers. Being on a 
cheerleading team gives me a lot of benefits. It 
gives me something to work for. If my grades get 
too low, I'll get kicked off the team and I wouldn't 
want that to happen, so I keep my grades about 
a ‘B’ average. Another benefit is the chance to 
earn a scholarship to a good college. If you work 
hard enough, cheerleading could practically pay 
for college. 

4  So how do other teens react to a guy 
cheerleader? The truth is some people 
don't accept it. I get occasional ‘look it's 
the male cheerleader’ comments, but  
I don't listen to them. There is one other 
boy on my team, and he doesn't let 
negative comments upset him either. After 
a while, people will get used to it. And on a 
brighter side, there are people who think 
it's really    38   . 

 5  Kristina, one of the girls in my team 
told me it would be very difficult to win a 
first place at National competitions without 
any boys on the team. She said: “It is very 
hard to throw people into the air and catch 
them while still being synchronized with 
others on the team. The only reason most 
boys don't try out is because they think it 
is a sport where people use pom-poms 
and say ‘Go Team Go’.” 

 6  Now, if you're a guy thinking about 
going out for a team, this is what I say:  
 ‘Go ahead, give your best try,  
walk right in with your head high,  
take the time to do your best,  
be No. 1, don't stand for less,  
and if you try your hardest that day,  
I'm sure it'll turn out OK!’ 

 
EDDIE GESFORD IS A FIRST-YEAR STUDENT 

AND A CHEERLEADER AT TIMBER CREEK HIGH 

SCHOOL IN GLOUCESTER, NEW JERSEY 

(USA). 
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1p 35 What becomes clear about cheerleading from paragraph 1? 
A It has always attracted as many boys as girls. 
B It started off as a sport mainly for boys. 
C It was invented during World War II. 
 

1p 36 Why did Eddie think cheerleading would be something worth trying? 
(paragraph 2) 
A It is a sport without any complicated equipment. 
B It is a sport you can learn in the first year at school. 
C It is a very popular sport among students at his high school. 
 

1p 37 ‘so I keep my grades about a ‘B’ average’ (alinea 3) 
 Waarom doet Eddie dat? 

 
1p 38 Kies uit de gegeven mogelijkheden het antwoord dat het beste past op de open 

plek in alinea 4.  
A boring 
B cool 
C stupid 
 

1p 39 Why do you also need boys in a cheerleading team, according to Kristina? 
(paragraph 5) 
A Boys are more eager to win than girls. 
B Boys are physically stronger than girls. 
C Boys give the sport a better image. 
 

1p 40 Eddie zegt in alinea 6 dat je je niet hoeft te schamen als je als jongen aan 
‘cheerleading’ doet. 

 Schrijf alleen dat deel van de zin over waaruit dat blijkt. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
 

Pagina: 942Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700013-1-710o 22 lees verder ►►►

Tekst 15 
  

1p 41 Wat mogen jongeren onder de 16 uit Wigton niet meer doen? 
 

 
Town imposes 
curfew on kids 
 

Children in Wigton, Cumbria, are to 
be banned from the streets after 9pm 
in a bid to tackle disorder. 
From tomorrow, under-16s out 
without adults will be taken home by 
police. 
Inspector David Barr, heading the 
two-week trial during the school 
Easter holidays, said last year's Anti-
Social Behaviour Act made the 
curfew possible. 

 
 
 
 

einde  700013-1-710o* 

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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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2007 
 
 
 

 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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  
 

 1 A B C D E 
 

Tekst 2 
 

 2 1 ..........................................................................................................................   
 
2 ..........................................................................................................................   
 

Tekst 3 
 

 3 A B C 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C D 
 

 7 ............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................  
 

Tekst 4 
 

 8 ............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................  
 

 9 ............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................  
 
 
 
 

A B C D  A B C D X B XA B C D  X of of
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Tekst 5 
 

 10 A B C D 
 

Tekst 6 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C 
 

 15 ............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................  
 

 16 ............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................  
 

 17 A B C 
 

 18 A B C 
 

Tekst 7 
 

 19 ............................................................................................................................  
 

Tekst 8 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 ............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................  
 

 24 A B C 
 

 25 A B C D 
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Tekst 9  
 

 26 ............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................  
 

Tekst 10 
 

 27 ............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................  
 

Tekst 11 
 

 28 A B C  
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C  
 

 31 A B C D 
 

 32 A B C D 
 

Tekst 12 
 

 33 A B C  
 

Tekst 13 
 

 34 ............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................  
 

Tekst 14 
 

 35 A B C  
 

 36 A B C  
 

 37 ............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................  
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 38 A B C  
 

 39 A B C  
 

 40 ........................................................................................................................................   
 
........................................................................................................................................  
 

Tekst 15 
 

 41 ........................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................  
 
 
 
 

einde  700013-1-710u* 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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 700013-1-710c 3 lees verder ►►►

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 41 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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 700013-1-710c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 

 
Tekst 1 

 
 1 D 

 
Tekst 2 

 
 2 maximumscore 1 

twee van de volgende antwoorden: 
− hard/met grote snelheid varen 
− opeens van richting veranderen (of snelheid) 
− lawaai onder water maken 
 
Indien twee antwoorden goed 1 
Indien minder dan twee antwoorden goed 0 
 

Tekst 3 
 

 3 C 
 

 4 C 
 

 5 B 
 

 6 B 
 

 7 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
om hem (elke dag) een vitaminepil/preparaat/voedingssupplementen te 
geven 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 700013-1-710c 5 lees verder ►►►

 
Tekst 4 

 
 8 maximumscore 1 

een antwoord met de volgende strekking: 
Hij vindt zijn (jacht)honden belangrijker dan zijn vrouw/haar./ Hij heeft 
liever dat zij weggaat dan zijn honden. 
 
Opmerking 
Voor een antwoord als: hij laat de honden bij hen in bed slapen, geen punt 
toekennen. 
 

 9 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
net doen alsof ze haar koffers gaat pakken / hem verlaat/weggaat (naar 
haar moeder gaat) 
 

Tekst 5 
 

 10 A 
 

Tekst 6 
 

 11 B 
 

 12 A 
 

 13 B 
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Ze wilde aandacht (trekken van mensen die haar niet begrepen) / (Ze deed 
het ) als schreeuw om hulp. 
 

 16 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Janine ging stelen in een groep/in groepsverband en Lucy deed dat in haar 
eentje/alleen. 
 

 17 B 
 

 18 B 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Tekst 7 

 
 19 maximumscore 1 

www.photographytips.com /trouble shooting 
 
Opmerking 
Kennelijke spelfouten in het antwoord tellen niet mee. 
 

Tekst 8 
 

 20 B 
 

 21 B 
 

 22 C 
 

 23 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
dat orgaandonatie heel erg belangrijk is / dat één mens het leven van tien 
mensen kan redden 
 

 24 B 
 

 25 B 
 

Tekst 9 
 

 26 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
omdat er zo veel in gevloekt/gescholden wordt 
 

Tekst 10 
 

 27 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
een verhaal over je vervelendste vakantie (van maximaal 200 woorden) 
 

 Tekst 11 
 

  28 B 
 

  29 D 
 

  30 C 

Vraag Antwoord Scores 
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 31 B 
 

 32 B 
 

Tekst 12 
 

 33 A 
 

Tekst 13 
 

 34 maximumscore 1 
Hannah (Claspill) 
 

Tekst 14 
 

 35 B 
 

 36 A 
 

 37 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Hij moet anders ophouden met cheerleading / Hij wordt anders uit het team 
gezet / Anders krijgt hij geen beurs (voor een goede opleiding).  
 

 38 B 
 

 39 B 
 

 40 maximumscore 1 
(walk right in) with your head high. 
 

Tekst 15 
 

 41 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
na 9 uur (’s avonds) niet meer alleen/onder de 16/zonder 
begeleiding/zonder volwassenen erbij op straat 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3 The Enquirer, p. 4, 2004 
tekst 6 CosmoGirl, p. 8, January 2003 
tekst 8 TOP SANTÉ, p. 12, May, 2004 
tekst 11 Sugar, p. 16, 2003 
tekst 14 COURIER-POST, p. 20, October 2004 
 
 
 

einde  700013-1-710c* 
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Examen VMBO-KB 

2007 
 
 
 

tijdvak 2
maandag 18 juni

13.30 - 15.30 uur

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

700045-2-710o 

Pagina: 957Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



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 gebeurde er met Kaylie tijdens de premiere van de schoolmusical? 

A Ze kreeg het decor op haar hoofd. 
B Ze viel flauw. 
C Ze viel van de trap. 
 
 
 

WHY ME? 
HORROR STORIES 

The most embarrassing things always happen to you? Hey girl, 
you’re not alone. Check out these readers’ red-faced moments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 I had the lead in our 

school’s musical. For 
one of the dance 
routines I had to leap 
from the top step of the 
stage to the second 
step. It wasn’t that 
hard, considering I 
practiced it about 3.000 
times. On the opening 
night, I guess I was 
nervous because I 
forgot where to put my 
feet. I missed the step 
and tumbled down the 
entire staircase! I was 
taken to the hospital, 
and the play was closed 
for the night. 
 

― Kaylie, 15, OR

Bringing down 
the house 
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Tekst 2 
 

1p 2 Waar is het formulier uit de New York Post voor bedoeld? 
A het aanmelden van een bijzonder persoon voor een prijs 
B het afsluiten van een abonnement op de krant 
C het meedoen aan de ‘beste krant van New York’ verkiezing 
D het plaatsen van een advertentie in de krant 
 
 

 

 
Tell us in 100 words or less about an 

outstanding New Yorker whom you feel deserves 
to be recognized. Then, on an 8 ½'' x 11'' piece 

of paper, mail your entry and the completed 
nomination form (incomplete forms will be 

disqualified) with all of the information 
requested below to: 

 

Liberty Medal, P.O. Box 1013, NY, NY, 10108 
Or fax to: (212) 997-9272 or go to: nypost.com 
Fax and online entries must be received by 5pm 

 
June 3, 2007. 

Mail entries must be postmarked by June 3, 2007 
and be received by June 8, 2007. 

NOMINEE INFORMATION 
 Mr   Mrs   Miss  Ms  Other __________________  

Address __________________________ Apt._______________  

City __________________ State ________  Zip ____________  

Bussiness phone number (      ) _________________________  

Home phone number (      )____ _________________________  

E-mail address (optional) _____ _________________________  

Birthday (MM/DD/YYYY) ___ _________________________  

Occupation ________________ _________________________  

NOMINATOR INFORMATION 
 Mr   Mr   Miss  Ms  Other ___________________  

Address __________________________ Apt. ______________  

City __________________  State ________  Zip ____________  

Your relationship to the nominee_________________________  

Your phone number: Business (      ) ______________________  

Evening (      )________________________________________  

Birthday (MM/DD/YYYY) _____________________________  

Your e-mail address (optional) __________________________  
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Tekst 3 
  

We live in Posh and Becks’shadow 
 

FOOTBALL PLAYER DAVID BECKHAM AND SPICE GIRL VICTORIA FIRST MET BACK IN THE MID-
90S AND THE GENERAL PUBLIC JUST CAN’T GET ENOUGH OF THEM. ANDY HAMMER, 24, AND 
CAMILLA SHADBOLT, 22, ARE THE UK’S NO.1 POSH AND BECKS LOOK-ALIKES. HERE THEY 
TALK ABOUT THE HIGHS AND LOWS OF DOUBLING THE COUPLE 
 
 

1  So how did you two meet? 
Camilla: I’d been dragged along to this 
fashion show party by a friend of mine 
five years ago. I saw Andy there on 
one of his early Beckham look-alike 
jobs. I thought he was gorgeous. He 
came over and started talking. He 
asked me out on a date and we hit it 
off straight away. 
Andy: The night we met, I told her 
about my work as a look-alike. Camilla 
told me how people commented on 
how much she resembled Posh. I 
couldn’t see it myself at the time, as 
she had much longer hair than 
Victoria. I just thought she was 
stunning. 

2  How did you start working 
together? 
Andy: As soon as we started dating, 
everyone would comment on how 
much we looked like David and 
Victoria. After a couple of months my 
stepmum put us in touch with this 
agent at ‘A-List Lookalikes’. We had to 
send pictures of us dressed up as 
Posh and Becks and we got signed up. 
Work started to come in and within 
three months we were doing it full 
time. We’d do shop openings, turn on 
Christmas lights and appear at private 
parties. My fee was £500 for three 
hours and we were working most days. 
So I gave up my job and Camilla left 
college. 

3  Do you get mistaken for the real 
thing? 

Andy: Abroad we get mistaken for 
them all the time, but in the UK people 
tend to take a second glance and 
realise we’re not them. You do feel bad 
sometimes when people are fooled. 
When we sign autographs we sign our 
own names, but try to make them 
similar to Posh and Becks’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camilla and Andy 

 

4  Have you met Posh and Becks? 
Camilla: I met Posh when I doubled 
for her in an advert and she was really 
nice. It took me ages to gather the 
courage to talk to her, but I went over 
to her and introduced myself as a look-
alike. She asked me: ‘Who for?’- as if 
she didn’t know! She said she thought  
I was sweet and she kept smiling at 
me across the set and that eased my 
nerves. 
Andy: Although I’ve doubled for David, 
either as his profile, hands or back of 
his head in several commercials, I’ve 
never met the man himself. I’d really 
like to chat with him, because I heard 
that I was on his most-hated list, for 
some reason. I’d like to ask him if 
that’s true or not.
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5  How do you keep up with the 
couple’s changing looks? 
Camilla: We buy celebrity 
magazines and make sure we’re as 
up-to-date as we can be.  

We can’t afford identical designer 
outfits, so we look around for high 
street versions of what they wear. 
My fake tan costs a bomb too! 

 
 
 

2p 3 Geef van elk van de volgende beweringen aan of ze juist of onjuist zijn, volgens 
alinea’s 1 en 2. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Camilla ging naar het feest omdat ze hoopte Victoria Beckham te ontmoeten. 
2 Andy werkte al als dubbelganger voordat hij Camilla ontmoette. 
3 Een bureau dat dubbelgangers levert, vroeg Camilla en Andy als stel voor 

hen te werken. 
4 Het werken als dubbelgangers werd al gauw een ‘echte’ baan voor Camilla 

en Andy. 
 

1p 4 ‘Do you get mistaken for the real thing?’ (alinea 3) 
 Wie of wat wordt bedoeld met ‘the real thing’? 

 
1p 5 Why did Victoria ask ‘who for’? (paragraph 4)

A Victoria did not know who Camilla was looking for. 
B Victoria pretended not to have noticed that Camilla looked like her. 
C Victoria wanted to know which agency Camilla was working for. 
 

1p 6 Why does Andy want to meet David Beckham? (paragraph 4) 
A He has heard David would like to meet him. 
B He is a great fan of David Beckham. 
C He wants to find out if David dislikes him. 
D He wants to see if he really looks like David Beckham. 
 

1p 7 What do Andy and Camilla wear when they work as Beckham look-alikes? 
(paragraph 5) 
A They borrow clothes from designers the Beckhams buy their clothes from. 
B They buy less expensive copies of the clothes the Beckhams wear. 
C They make their own clothes with the help of photos of the Beckhams. 
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Tekst 4 

Why only the lonely watch the ad breaks 
 
TELEVISION ADVERTISEMENTS ARE A WASTE OF MONEY, RESEARCH CARRIED OUT BY 
THE LONDON BUSINESS SCHOOL SHOWS. 
 

1  As soon as the commercial 
break comes on, the vast majority 
of us do something – anything – 
else. Women will do a spot of 
housework or pick up the phone 
rather than 'waste' time watching. 
Men are more likely to channel surf 
until the programme they've been 
watching comes back on. And 
many people keep a newspaper at 
hand to pick up during the breaks – 
reading half an article in one break 
and the other half in the next. The 
researchers found that very few 
people actually watch the 
commercials. 

2  The research also found that 
the bigger the audience the less 
likely they are to watch the 
adverts. And when they do watch 
as a group, people are far more 
likely to ridicule the adverts than 
praise them. So expensive 
primetime slots1) could be the 
worst possible value for 
advertisers. 

3  Hidden cameras and 
microphones were set up in eight 
households for a week. The 
subjects included a family, some 
singles, a retired couple, a single 
mother with two young children 
and a house shared by five office 
workers in their twenties. The 
couple used the ad break to catch 
up on what they had each done 
that day, while a single woman 
watched one-third of the breaks 
when she was alone, but far less 
when with friends. 

4  Mark Ritson, who led the study, 
said it was a 'breathtaking example 
of ignorance and naivety' that 
advertisers presumed the bigger a 
show's audience the more people 
would watch during the break. 
Advertisers waste millions on 
primetime slots when they could 
get more exposure with cheaper 
slots aimed at 'a lonely, but more 
attentive viewer'. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

noot 1 slots = vaste uitzendtijden 
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1p 8 Television advertisements are a waste of money (subtitle) 
This conclusion is based on the fact that most viewers 
A hardly ever buy the products they see during the commercial breaks. 
B see the adverts just as a form of entertainment. 
C use the breaks for other things rather than watching TV. 
 

1p 9 Which of the households mentioned pay most attention to the ad breaks on 
television? 
A family 
B five office workers 
C mother of two young children 
D retired couple 
E single woman 
 

1p 10 What is the advice given to advertisers? (paragraph 4) 
It is best to advertise 
A at times when people watch TV on their own. 
B before or after popular TV programmes. 
C regularly during the evening.
 
 
 

Tekst 5 
 

1p 11 Een man zag Susie struikelen. 
Waarom hielp hij haar niet overeind? 
 
 
 

DRUNK AND DISORDERLY  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

After a long day at work, I obviously 
wasn’t paying attention as I walked to 
the bus stop. In my exhausted state I 
tripped over a paving stone and ended 
up sprawled on the pavement. It was 
the last straw after a tough day and I 
expected some kind soul to help me 
up, but instead I heard a man behind 
me say “She’s probably drunk”, as he 
stepped disdainfully over my legs. I 
couldn’t help laughing. 

Susie, 26, Leeds
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Tekst 6  
 

A day in the life of ...a cycle trainer 
 

 LONDONERS know all about traffic 
and the problems involved. One way to 
beat it is to get on your bike, but that, 
in itself, poses problems: “Some 
people are worried about cycling on 
London’s busy streets,” says Simeon 
Bamford, 27, who set up Cycle 
Training in July 2000. “But we can 
teach them how to use the roads 
safely and confidently. We can teach a 
riding style which enables people to 
make lots of space around themselves 
and communicate assertively with 
other road users to get to where they 
are going swiftly.” 
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Bamford has always loved cycling 

and, although he learned to drive as a 
teenager, he has never owned a car. 
“I always cycled to school, at university 
and I have always cycled to work in 
London.” 

At work he checks his e-mails and 
phones his instructors with bookings. 
His job is split between running the 
office and acting as an instructor. 
Cycle Training has 35 freelance 
instructors, male and female. Most are 
former couriers, students, actors or 
retired teachers and all are trained to 
do bike repair and maintenance 
checks, covering things such as gears, 
brakes and wheels. Cycle Training 
runs individual and group courses (the 
latter usually in schools) covering 
complete beginners to journey 
accompaniment (helping cyclists plan 
their best route to and from work). 

With an estimated 160,000 regular 
cyclists in London and growing 
concerns about traffic jams and 
pollution, he is increasingly kept busy 
running courses for local authorities, 
who have provided funding for training 

youngsters and staff, and running 
courses at summer universities. 

In the afternoons you will often find 
him pedalling off to supervise training 
in schools, mainly primary schools. 
“Once we’ve arranged things with the 
head we’ll go into the school to give a 
talk to all the children in order to get 
them interested. We usually find that 
the kids know the reasons why it’s 
good to cycle. Most of them are really 
into it.    15   , a lot of kids end up not 
cycling because parents or teachers 
don’t let them. We can turn that 
around.” 
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In a period of four weeks children 
are taught to cycle safely and the 
training is made fun. “The kids often 
cycle for a mile. We will stop at 
junctions and practise manoeuvres and 
then ride on to another junction. They 
really enjoy it because it’s different to 
normal lessons.” But what about very 
busy crossroads? “People tend to 
prefer cycling in side streets,” he 
admits. “But when you learn to cycle 
confidently you use all the main 
roads.” 

Surprisingly, he is not a supporter 
of cycle networks. “A lot of money in 
London is being spent on creating 
cycle lanes but it’s unnecessary and 
they sometimes cause more problems 
than they solve. Cycle lanes give a 
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false impression that cyclists shouldn’t 
be on the road.”  

He also rejects the use of safety 
gear. “Some people see cycling as a 
dangerous sport. It’s not,” he claims. 
“It’s a simple, inexpensive way to get 
around. AII you need is a bike. We say 
you don’t need a helmet or anything 
else. If you wear a suit, cycle to work 
in a suit.” 
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Bamford works long hours and will 
often stay late at the office. He doesn’t 
mind doing it, because he believes in 
the promotion of cycling. He says more 
of us should abandon the car and 
public transport. “Companies are going 
to have to produce a green transport 
plan and there are likely to be 

discouragements for workplace parking 
and tax reductions for employees 
cycling to work.  

“Employees who cycle regularly 
are known to be more punctual and 
take less time off sick. It is in an 
employer’s interest to promote cycling 
among staff.” More Londoners, he 
hopes, will take a lead from the Dutch. 
“In Holland everyone cycles. It’s the 
sheer number of cyclists that make 
cycling safe and pleasant for everyone. 
If more people cycled, London would 
be more pleasant, safer, cleaner and 
less stressful.” 

Evening Standard 
 

 
 

1p 12 What problem concerning London traffic is meant in lines 1-8? 
A the air pollution caused by motorised traffic 
B the causes of daily traffic jams 
C the dangerous situation created by too many cyclists 
D the safety of cyclists in the heavy traffic 
 

1p 13 What do the Cycle Training instructors teach cyclists according to lines 8-15? 
A how to be decent road users 
B how to create secure situations for themselves 
C how to discover less dangerous routes across London 
D how to react sensibly in the event of a traffic accident 
 

2p 14 De regels 22-37 beschrijven de werkwijze bij Cycle Training. 
 Geef van ieder van de volgende uitspraken aan of deze juist of onjuist is. 

Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage.  
1 De instructeurs moeten fietsen kunnen herstellen. 
2 Simeon legt uit hoe de klanten hun fiets moeten onderhouden. 
3 De instructeur adviseert de klant hoe hij het beste naar zijn werk kan fietsen. 
4 Cycle Training verzorgt instructie op verschillende niveaus. 
 

1p 15 Kies uit de aangegeven mogelijkheden het antwoord dat het beste past bij 
   15    in regel 55. 
A As a result 
B Besides 
C For example 
D However 
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 700045-2-710o 10 lees verder ►►►

1p 16 “Surprisingly, he is not a supporter of cycle networks.” (lines 72-73) 
Why not? 
A Cycle networks are the cause of too many traffic jams. 
B It should be a normal thing for cyclists to be among the other road users. 
C The construction of cycle lanes is too expensive. 
 

1p 17 Why is Simeon against helmets and other safety gear according to lines 80-87? 
A It does not combine with working clothes. 
B It gives the impression that cycling is not safe. 
C It is very uncomfortable to wear. 
D It makes cycling unnecessarily expensive. 
 

2p 18  Geef van elk van de volgende uitspraken of deze juist of onjuist is op grond 
van regels 88-103. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 

1 Automobilisten zullen waarschijnlijk minder gemakkelijk kunnen parkeren bij 
hun bedrijf. 

2 Mensen die naar hun werk fietsen, zullen waarschijnlijk minder belasting 
hoeven te betalen. 

3 Werknemers die met de auto komen, zijn minder vaak te laat. 
4 Werknemers die op de fiets komen, zijn minder vaak ziek. 
 

1p 19 Simeon mentions Holland (line 105) as an example because 
A cycling is very common in Holland and therefore safer. 
B cycling is very much encouraged by the Dutch government. 
C generally speaking, Dutch people are very good cyclists. 
D the Dutch have succeeded in solving the pollution problem in urban areas. 
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Make a splash with our colourful shower radios 

only £12.95 each 
The music or talk doesn't have to stop just because you're in the shower. In the shape of a seahorse or tropical fish, our splash-proof radios 
don't just look at home in the bathroom, they sound like it too. Water-resistant, each one features a top-quality AM/FM tuner for crystal clear 
reception, the eyes act as on-off switches and the fins are for tuning. Fixed to tiles or windows with suction cups, you can also hang them 
from a hook on the wall or suspend them from the showerhead with the rope provided. The seahorse measures 29cm x 12cm x 3cm and 
the fish measures 22.5cm x 15cm x2cm. Both require 3xAA batteries (not supplied). 
On offer for only £12.95 each, when you buy any two radios for £23.90, you'll save £2. 
Please specify A(seahorse) or B(fish)in the coupon below. 
How to order. 
By phone: Call 0870 122 6905; 24 hours a day, 7 days a week, to place an order paying by credit card service. Enquiry lines open 8.30 to 
20.00 Monday to Friday, 8.30 to 16.30 Saturday and Sunday. Please quote Ref. V4259 
By Fax: 01509 638 664 
By internet www.readersoffers.co.uk/V4259 
By post: use the coupon to order by post, sending a crossed cheque or postal order (name and address on back), or quoting your credit 
card number. Please do not send cash. Send your coupon to: 
Tbc Dally Telegraph, Shower Radio Offer (V4259), Belton Road West, Loughborough, Leica, LE11 5XL Delivery: Please allow up to 14 
days for delivery. 
Subject to availability. Limited supply. If you are not fully satisfied, please return within 7 days for a refund. 
THE DailyTelegraph Telegraph Group Limited. Reg in England 451593 Reg.Office 1 Canada Square. London E14 SDT Reader offers are 
supplied by Selective Marketplace Limited

Tekst 7 
 

1p 20 Je hebt de doucheradio uit onderstaande advertentie besteld, maar het is niet 
zeker dat je hem toegestuurd krijgt. 

 Uit welk(e) woord(en) in de tekst blijkt dat dit niet zeker is? 
Schrijf het woord/de woorden over in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 8 
 

1p 21 De minirok staat op nummer 1 van de meest geliefde modeartikelen. 
 Welk artikel komt voor zowel in de lijst van de meest geliefde, als in de lijst 

van de minst geliefde kledingstukken?
 

MINI LEGEND 
 

 
 
By Pete Samson 
 
THERE may not be much of it, but 
the miniskirt has been voted our 
favourite fashion item ever.  
It beat more modern offerings, 
such as combats, the poncho and 
trainers, to top spot yesterday.  
Created by designer Andre 
Courreges and popularised by 
Mary Quant, the mini was a symbol 
of the 60s. But it has stood the test 
of time – as a Harvey Nichols poll 
of 3,500 shoppers has proved. 
Jeans were second, followed by 
the Little Black Dress. 
A spokesman for Harvey Nichols 
said: “The top three will forever be 
in fashion.” 
But the 70s cowboy boots made 
the worst 10 as well as the top. 
The top fashion crime was the 
shell suit. 

 
 
 
THE TOP 10 
1 .............  Miniskirt 
2 .............  Jeans 
3 .............  Little Black Dress 
4 .............  Flares 
5 .............  Cowboy boots 
6 .............  Platform shoes 
7 .............  Poncho 
8  .............  Trainers 
9 .............  Combats 
10 .............  Trench coat 
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Tekst 9
 

1p 22 In welk van deze vier musea kunnen Engelse jongeren het best een beeld 
krijgen over de tijd waarin hun ouders opgroeiden? 
A The Observatory Science Centre 
B Bexhill Museum 
C The British Engineerium 
D Rejectamenta Museum 
 
 
Sussex Visitor Guide 

The Observatory Science Centre, 
Herstmonceux, Sussex 

Over 100 exciting interactive exhibits 
for all ages! 

 
Hands-on Galleries, Discovery Park, 
Historic Telescopes, Special Events, 

Birthday Parties, School & Group Visits, 
Café & Gift Shop, Free Parking 

 
OPEN FROM 23 MARCH - 3 

NOVEMBER 
 
Everyday from 10am - 6pm (5pm during 
October & November, last admission 1 

hour before closing) 
Viewing Evening and other events, 

phone for details and booking 
 
The Observatory Science Centre 
Herstmonceux, Hailsham, 
East Sussex BN27 1RN 
Tel: 01323 832731 
hsc@pavilion.co.uk 
http://www/science-project.org/herst 

 
 
 
 

This beautifully restored working Victorian 
Pumping Station is crammed with model and 
full size gleaming engines, craftsmen’s tools 

domestic gadgets and lawnmowers. 
 

Visit the GIANT’S TOOLBOX hands-on 
exhibition for children. 

Open 7 days a week 10-5 Engines in 
steam 

first Sunday in every month FREE  
on-site PARKING 

Shady garden for picnics 
 

The British Engineerium 
Off Nevill Road, Hove   Tel: 01273 

559583 
www.britishengineerium.com 

Bexhill Museum 
Egerton Road, Bexhill-on-sea, East 
Sussex TN39 3HL (01424) 787950 

 
From Dinosaurs to the Giant Crab, from 
Egyptology to Local History and much 

more. 
 

Open Tues to Fri 
10.00am - 5.00pm 

Bank Holidays and Weekends 
2.00pm - 5.00pm 

 
Admission: 
Full Price £1, 
Concession: 50p 
Children under 12: FREE 

REJECTAMENTA MUSEUM 
THE ENTIRE 20TH CENTURY 

ENCAPSULATED 
 
 
 
 
 
 
 

Millions of items arranged in mind-boggling 
displays under headings such as: 

 
- Television - Pop Music - Radio - Film - 
Office equipment - Holidays - Costume - 

Food & Drink - Cosmetic/hairdressing etc. 
 

Rejectamenta works on a nostalgic level 
and is an education to those who weren’t 

there. A Kitsch Wonderland, Rejectamenta 
is open daily 10-6 till the end of November 
and runs in tandem with Earnley Gardens 

(butterflies, tropical birds etc.) 
 

Follow the signs for Butterflies and 
Gardens 

off the A286, Witterings Road 
from Chichester 

 

Tel: 01243 512 637

A 

C 

B

D
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Tekst 10 

Miss Perfect 
  
1  “That’s 80p, please.” Her lovely 

face falls. “It’s 80p? Oh no, I don’t 
believe this. I’m still 20p short.” The 
bus driver looks uncomfortable. She 
sighs. “Never mind,” she says. “Then 
I’ll have to    23   .” Finally the driver 
shuffles around a bit more and then 
says, “Oh well, 20p won’t break the 
bank. Go on, love,” he says cheerily. 
“In you go.” 

2  Typical, I think. I almost grunt it out 
loud. Only Jenny Salter would manage 
to get a bus driver to give her 20p off! 
The girl’s unreal! I watch her angrily as 
she walks onto the crowded bus and 
smiles at everyone, expecting them to 
love her. They do. Within seconds, a 
boy has offered her his seat. She 
thanks him prettily – yuk, yuk – then 
gets chatting to the girl next to her. 
They both crack up at some joke… 
I hate her. 

3  It sums up our roles in life, really.  
 I pay full fare, get on the bus first, and 

end up standing with no-one to talk to. 
She only pays 60p, is offered a seat, 
and instantly makes friends. It’s so 
   25   . 

4  You’d think we’d be friends. We 
were both new to the area at the same 
time and started school in the same 
class. Fat chance. Within days, she’d 
made good mates and, within weeks, 
she’d established herself as the most 
popular girl there. Girls want to be her 
best mate, blokes do stupid things to 
get her attention, and even the 
teachers seem to really like her. Why? 
She’s pretty. She’s clever.  

 She’s got the grooviest clothes. The 
girly has it all.  

5  I could probably cope with her if 
gran was around. Gran always made 
me see things in proportion. I suppose 
I knew gran was going to die, but I just 
kept refusing to believe it – I loved her 
so much. I couldn’t let go. I must have 
been unbearable to live with. After her 
funeral, I felt I’d lost a great part of 
myself. Suddenly, I didn’t care about 
school or homework or friends. I didn’t 
bother about anyone – and then no-
one bothered about me. 

6  “Liza?” I turn round to see … 
Jenny. The girl she was talking to has 
left at the last stop so the seat next to 
her is free. She pats it. “Do you want to 
sit down?” Torn, I shake my head. It’s 
tempting. But Jenny … “No thanks,” 
I grunt. “Please.” Her eyes beg me. 
“I can see you’re upset.” How does she 
know that? Then I realise that I have 
tears in my eyes. Just thinking about 
gran does that to me. 

7  Awkwardly, I sit next to her. “It’s 
about your granny, isn’t it?” she asks 
me gently, one hand on my arm. I nod, 
not trusting myself to speak. “I heard at 
school. I’m sorry, Liza.” 

8  I’m starting to    29    now and 
hating myself for it, but it’s awful – 
I can’t seem to stop. I’ve tried so hard 
not to let my grief show to anyone else 
that I’ve just made it worse. “I miss her 
so much,” I gasp, hot tears streaming 
down my cheeks. 

9  Before I know what’s happening, 
Jenny has her arms around me and is 
giving me a big hug. “I wish there was 
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something I could say to make you feel 
better,” she says. “But … but, it will get 
easier. You can’t imagine it now, but it 
will. One day you’ll look back and 
remember your gran without feeling 
the pain. I promise.” 

10  “What do you know about it?” 
I mutter, though I’m not really hostile. 
For what she’s said has somehow 
comforted me a little bit already. “Your 
life is so perfect.” 

11  To my surprise, I see my tears 
mirrored in her eyes. “I do know about 
it.” She gives a trembly smile, hugs me 
tighter, then bites her lip. “My dad died 
last December.” 

12  “Oh … Jenny, I’m so sorry, I didn’t 
know …” But suddenly I understand: 
her way of coping with grief is to 
sparkle and be popular, mine is to hide 
and hate. 

13  At that moment, I know we’ll be 
good friends and that what we share 
can bring us closer. More than that, 
I know why so many people like Jenny 
Salter. It isn’t because she’s pretty. Or 
clever. Or brilliantly dressed. It’s 
because she’s a really nice person. 
 
From a short story by Liza Ingham

 
 

1p 23 Kies bij    23    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A complain to the bus company 
B pay after all 
C walk home 
 

1p 24 What becomes clear about Jenny Salter from paragraph 2? 
A She is very charming. 
B She is very famous. 
C She is very intelligent. 
D She is very poor. 
 

1p 25 Kies bij    25    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A amusing 
B interesting 
C rude 
D unfair 
 

2p 26  Welke twee overeenkomsten zijn er tussen Jenny en Liza, volgens alinea 4?  
 

1p 27 “I didn’t care about school or homework or friends” (paragraph 5) 
Why didn’t Liza care anymore, according to paragraph 5? 
A She had no close friends. 
B She had recently lost her grandmother. 
C She had trouble with her parents. 
D She hated her school. 
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1p 28 What does Jenny want, according to paragraphs 6 and 7? 
Jenny wants to 
A comfort Liza. 
B have Liza's seat. 
C make fun of Liza. 
D talk about school with Liza. 
 

1p 29 Kies bij    29    in alinea 8 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A cry openly 
B feel better 
C laugh out loud 
D quarrel with Jenny 
 

1p 30 Waarom begrijpt Jenny het verdriet van Liza zo goed volgens alinea 10 en 11?  
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Tekst 11 
 

1p 31 Een ‘tartan’ is een traditionele Schotse stof in ruitpatroon. 
Wat is volgens de tekst zo bijzonder aan het ontwerp van de ‘Memorial Tartan’ 
die de naam van prinses Diana draagt? 
A Het is de eerste tartan die ontworpen is door een vrouw. 
B Het is voor het eerst dat een tartan buiten Schotland is ontworpen. 
C Het ontwerp van de tartan is gebaseerd op het leven van prinses Diana. 
D Het patroon van de tartan is ontworpen door prinses Diana. 

 
Designed in the Scottish Borders by the 

world-renowned Lochcarron of Scotland, 
this beautiful tartan reflects the life and 

work of the Princess of Wales. Based on the 
set of the Royal Stewart tartan, the 

background colour is a shade of blue she 
often wore and the over-check in red 

signifies the Red Cross and AIDS charities 
to which she lent her support. It is being 

produced in a limited range of woven 
accessories in order to raise money for the 
Diana, Princess of Wales, Memorial Trust 

which, in turn, helps all of Diana’s 
favourite causes. 

Diana, 
Princess of Wales, 
Memorial Tartan 
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Tekst 12 
 

Miracle Model 
 

Film star Milla Jovovich might not be here today – if she hadn’t 
been kidnapped by her mum! 
 

Stunning actress, singer and 
supermodel Milla Jovovich was just a 
toddler when she went to hospital 
suffering from a mysterious fever. With 
her condition getting worse, and 
doctors unable to diagnose or treat 
her, Milla’s desperate mother snatched 
her from her bed.  

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

The drama unfolded when two-
year-old Milla was living with her family 
in the Ukraine in the former Soviet 
Union. Her mother, Galina Loginova 
recalls: “Milla was taken to hospital 
with a fever and a cold. I think it was in 
this hospital where she caught 
meningitis.1) Conditions were crazy. 
Milla grew worse, but the staff wouldn’t 
recognise the fact. She didn’t move. 
I  thought I was going to lose her. 

I wanted to take Milla to a clinic 
which specialised in children, where 
I trusted the doctors, so I asked some 
friends to come with their car. The 
hospital said they wouldn’t release 
Milla, so I took her without their 
consent. At the clinic they did a spinal 
tap. The doctors said her condition 
was very bad. They diagnosed 
meningitis and saved her life with 
minutes to spare. It was a medical 
miracle,” reveals Galina. “Milla had 
turned into a vegetable, but suddenly 
she opened her eyes. She asked for 
something to eat.” 

Proud mum Galina always knew 
her daughter’s name would one day be 
up in lights. “Milla could act as soon as 
she could speak,” she says. “She was 
always performing. At Russian parties, 
the children entertain the grown-ups. 

Milla always chose to sing – 
sometimes doing Madonna and 
Michael Jackson hits.” So in the 1980s, 
Galina took her daughter to the bright 
lights of Los Angeles. The beauty was 
just 11 when she became a model. At 
12 she could earn ₤2,000 a day and 
was featured on the covers of Time, 
Vogue and Newsweek magazines. In 
1991, at the age of 15, she starred in 
the movie ‘Return to the Blue Lagoon’.  

Other roles followed before she 
moved to London and spent three 
years away from modelling and acting. 
“I wanted to keep Milla away from all 
the people who were hanging around,” 
says Galina. “These people, when 
they’re not busy making movies, start 
to go to clubs and do stupid things like 
booze and drugs. I didn’t want Milla to 
get involved. Thank God she was only 
a little bit affected by that." 

After returning to Los Angeles, the 
Russian beauty starred in movies like 
‘The Fifth Element’, ‘The Story of Joan 
of Arc’ and ‘Resident Evil’. Milla is very 
grateful for everything her mother did 
for her. She says: “Mom wants me to 
have all the things she wanted herself. 
There’s nothing I like more than to see 
her proud and happy." 

noot 1 meningitis = hersenvliesontsteking 
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1p 32 What happened to Milla Jovovich when she was in a Ukrainian hospital, 
according to lines 9-19? 
A She had to be taken home because there were not enough beds available. 
B She nearly died there because doctors did not take her illness seriously. 
C She quickly recovered when the doctors knew the right cure for her disease. 
D She was given the wrong medicines so her situation grew worse.  
 

1p 33 Wat deed de moeder van Milla volgens regels 20-30 om het leven van haar 
dochter te redden? 
 

1p 34 Why did Galina take Milla to ‘the bright lights of Los Angeles’ (lines 44-45)? 
Galina knew that 
A Milla could start a promising career there. 
B Milla had always dreamed of going there. 
C Milla wanted to get away from the Soviet Union. 
D Milla would be able to get a good education there. 
 

1p 35 Why did Milla move to London, according to lines 52-62? 
Her mother wanted 
A Milla to get away from the bad influence Los Angeles had on her. 
B Milla to take up acting lessons there. 
C Milla to try new opportunities in the film world in Europe. 
 

1p 36 Het verhaal over Milla Jovovich is in in twee stukken te verdelen. 
 Bij welke regel begint het tweede deel? 

 
1p 37 De schrijver geeft het artikel de titel ‘Miracle Model’. 

 Geef een reden voor het gebruik van het woord ‘Miracle’ (in de titel). 
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Tekst 13
 

1p 38 Sommige leerlingen van middelbare scholen in Singapore krijgen hun cijferlijst 
niet uitgereikt omdat ze schoolregels hebben overtreden. 

 Welke twee dingen mogen ze niet? 
 

 

Hair today, no marks tomorrow 
 

Singapore schools have barred 
some students from collecting their 
exam results, because they have 
broken school rules, headmistress 
Mary Bay said. 
About a dozen male students – 
some of whom have already 
finished education – were 
forbidden to enter Hong Kah 
Secondary School to pick up their 
O-level grades because they had 
long or dyed hair, both of which are 
banned under the state school 
rules.  

"It's all about self-discipline and it's 
the same practice as in any other 
school," Ms Bay added. 
Students at Ms Bay's school were 
told they would only receive their 
exam results once they had cut 
their hair. Some complied, but 
others remained defiant. 
"No way will I cut my hair or colour 
it back again,” said student Muhd 
Hilmi, "That's the way my hair was 
before the exams and I don't see 
any reason why I should change it 
now." 
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Tekst 14 
 

1p 39 Op een parkeerterrein bij een pub zie je dit bord staan. 
Wat wil de tekst duidelijk maken? 
A Alleen bezoekers van de pub mogen daar parkeren. 
B Het is verboden om daar de nacht door te brengen in je auto. 
C Je parkeert je auto daar op eigen risico. 
 

 
 
 

NOTICE 
 

Neither the Proprietor, nor the Landlord, 
accepts Liability for Loss of, or damage to 
any vehicle, or the contents of any vehicle,

parked on this property. 

 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 15
 

1p 40 Wat liep bij deze bruiloft anders dan gepland? 
A De bruid besloot niet met haar verloofde te trouwen. 
B De bruid had stiekem heel veel extra gasten uitgenodigd. 
C De bruidegom ging er met een ander vandoor. 
D De bruidegom vocht met de ex-vriend van de bruid. 
 
 
 

Wedding wasn’t as planned 
 

Jessie Hunt, 31-year-old 
bride-to-be from 
Bournemouth, ditched 
her fiancé and is going to 
marry their wedding planner.  
Jessie fell for Michael Phillips 
as she argued with her lover 
Matthew Jackson about what 
sort of wedding to have. 
She said: “I told him that I 
wanted a big full-on wedding, 
but he wanted a very small 
one.” 
 

A friend suggested that 
Michael could sort 
things out for them but 
Jessie said: “The more 
Matthew and I tried to 
sort things out, the 
further we drifted apart.”
On the big day Jessie 
called the wedding off. 
But she and Michael 
met again - and he 
ended up proposing. 
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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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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2007 
 
 
 

 

 Engels CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 

700045-2-710u  
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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  
 

 1 A B C  
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C D 
 
 

Tekst 3 
 

 3 1 juist  onjuist 
 
2 juist  onjuist 
 
3 juist  onjuist 
 
4 juist  onjuist 
 

 4 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 5 A B C  
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C  
 
 

Tekst 4 
 

 8 A B C  
 

 9 A B C D E 
 

 10 A B C 

A B C D  A B C D X B XA B C D Xof of
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Tekst 5 
 

 11 ............................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................  
 
 

Tekst 6 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 

 14 1 juist  onjuist 
 
2 juist  onjuist 
 
3 juist  onjuist 
 
4 juist  onjuist 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C  
 

 17 A B C D 
 

 18 1 juist  onjuist 
 
2 juist  onjuist 
 
3 juist  onjuist 
 
4 juist  onjuist 
 

 19 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 20 ............................................................................................................................ 
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Tekst 8 
 

 21 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 9 
 

 22 A B C D 
 
 

Tekst 10 
 

 23 A B C  
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C D 
 

 30 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 11 
 

 31 A B C D 
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Tekst 12 
 

 32 A B C D 
 

 33 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C  
 

 36 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 37 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 13 
 

 38 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 14 
 

 39 A B C  
 
 

Tekst 15 
 

 40 A B C D 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  Citovo_ex.dot - 24-1-2007   700013-2-710u* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 Engels CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
 behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 44 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan.  
 Indien toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 

toegekend. 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A 
 
 

Tekst 3 
 

 3 maximumscore 2 
1 onjuist  
2 juist 
3 onjuist 
4 juist 
 
Indien vier beweringen juist 2 
Indien drie beweringen juist 1 
Indien twee of minder beweringen juist 0 
 

 4 maximumscore 1 
Posh and Becks / David and Victoria (Beckham)   
 

 5 B 
 

 6 C 
 

 7 B 
 
 

Tekst 4 
 

 8 C   
 

 9 E   
 

 10 A   
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 
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Tekst 5 
 

 11 maximumscore 1 
antwoord met de volgende strekking: 
Hij dacht dat ze dronken was / te veel gedronken had. 
 
 

Tekst 6 
 

 12 D 
 

 13 B 
 

 14 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
Indien vier beweringen juist 2 
Indien drie beweringen juist 1 
Indien twee of minder beweringen juist 0 
 

 15 D 
 

 16 B 
 

 17 B 
 

 18 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 onjuist 
4 juist 
 
Indien vier beweringen juist 2 
Indien drie beweringen juist 1 
Indien twee of minder beweringen juist 0 
 

 19 A 
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Vraag Antwoord Scores 
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Tekst 7 
 

 20 maximumscore 1 
Subject to availability. / Limited supply.  
 
 

Tekst 8 
 

 21 maximumscore 1 
cowboylaarzen/cowboy boots  
 
 

Tekst 9 
 

 22 D 
 
 

Tekst 10 
 

 23 C 
 

 24 A 
 

 25 D 
 

 26 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 
• Ze zijn (allebei) (pas) in een nieuwe buurt/plaats komen wonen 1 
• Ze zijn allebei nieuw in de(zelfde) klas/op school 1 
 

 27 B 
 

 28 A 
 

 29 A 
 

 30 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Ze/Jenny heeft haar vader (pas) verloren. 
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Vraag Antwoord Scores 

700045-2-710c 7 lees verder ►►►

Tekst 11 
 

 31 C 
 
 

Tekst 12 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Ze nam haar mee naar een ander(e) ziekenhuis/dokter/kliniek (zonder 
toestemming). / Ze ontvoerde/kidnapte haar uit het ziekenhuis en bracht 
haar naar een ander(e) ziekenhuis/dokter/kliniek. 
 

 34 A 
 

 35 A 
 

 36 maximumscore 1 
bij regel 35 
 

 37 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking, bijvoorbeeld: 
− Het is een wonder dat Milla nog steeds leeft / een ernstige ziekte heeft  
 overleefd. 
− Het is een wonder dat Milla zo beroemd is geworden. 
 
 

Tekst 13 
 

 38 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
(te) lang haar / geverfd haar. 
 
Opmerking 
Als één van de elementen ontbreekt, geen punt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

700045-2-710c 8 lees verder ►►►

Tekst 14 
 

 39 C 
 
 

Tekst 15 
 

 40 A 
 

 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3 New!, True Life 
tekst 4 Daily Mail 
tekst 6 Evening Standard, Greg Watts 
tekst 10 Just Seventeen 
tekst 12 News of the World 
 
 
 
 

einde  700045-2-710c* 
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Examen VMBO-KB 

2006 
tijdvak 1

woensdag 31 mei
13.30 - 15.30 uur

 

 ENGELS CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

600013-1-633o 
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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 Tim nam zijn vriendin mee naar de kickboxtraining. 
Wat ging er mis? 
A Hij kreeg een boksbal tegen zijn hoofd en verloor zijn evenwicht. 
B Hij struikelde over zijn sporttas en ging onderuit. 
C Zijn tegenstander sloeg hem knock out.  
D Zijn vriendin had alleen aandacht voor een andere kickbokser. 
 

 
 

Knock-out looks 
 

"I've been doing kickboxing 

for a few years, so when my 

girlfriend asked if she could 

come to watch, I was quite 

flattered. I thought it would 

be a good chance to show off 

to her. We arranged a date and 

she met me at the gym. 

She sat at the side while I 

worked out. I punched a speed 

ball hard, then looked over to 

her to see if she was 

impressed. But as I was 

grinning at her, the bag came 

back quickly and hit me so 

hard I stumbled over... Not a 

good look!" 
Tim, 16, Oldham 
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TEKST 2 
 

1p  2 Tijdens je vakantie in New York wil je naar een show op Broadway. Je wilt dan graag naar 
een show met verschillende soorten muziek. 

 Schrijf de titel op van de show waar je heen gaat. 
 

 

Nominated for three 
Outer Critics Circle 
Awards including 
Outstanding Revival, 

Peter Nichols’ electrifying A Day in the Death of 
Joe Egg stars hilarious Eddie Izzard (Outstanding 
Actor nominee), the smashing Victoria Hamilton 
(Outstanding Actress nominee), and the divine 
Dana Ivey. This critically acclaimed production 
concerns a young couple’s struggle to cope with 
marriage, work and family. As their problems 
escalate, they resort to fantasy and humor to escape 
from the drudgery of everyday life. 
 

 “Best of 2002!”– THE NEW 
YORK TIMES, TIME 
MAGAZINE, and NEWSDAY 
Russell Simmons’ Def 
Poetry Jam features nine 
culturally diverse young 
people speaking their own words about respect, 
money, love, sex and politics. Their words, 
interwoven with jazz, pop, and hip-hop, give us a 
stunning realistic version of the future, where we 
laugh and love better. “Exuberant! Powerful! Does 
Con Ed know about the cast?…[They] are giving 
off enough electric current to keep Manhattan in 
air-conditioning for a century of summers.” 
– THE NEW YORK TIMES 
 

In Yazmina Reza’s Life (x) 3, 
Sonia (Helen Hunt) and Henry 
(John Turturro), are putting their 
son to bed when an unexpected 
knock at the door throws them 

into disarray. Inez (Linda Emond) and Hubert 
(Brent Spiner) have arrived for dinner a day earlier 
than expected. As the evening degenerates, Reza 
blends cruel observations and high comedy, 
resulting in a hilarious and poignant examination of 
our most personal intimacies and private longings. 
 

Broadway’s got a brand-
new smash hit! Take Me 
Out is written by Richard 
Greenberg and directed by 
Joe Mantello. Ben Brantly in THE NEW YORK 
TIMES writes: “This enchanting and enchanted take 
on baseball is so smart, so raw and sincere, you may 
find tears in your eyes. “NEWSDAY’S Linda Werner 
declares: “Take Me Out is dazzling! This witty, 
touching, timely and timeless new play gives new 
reasons to root!”And THE WALL STREET 
JOURNAL raves: “Funny, smart and surprisingly 
touching, this home run production is cause for 
celebration!” So come celebrate… 

Joe Egg Def Poetry Jam 

 Life (x) 3 TAKE ME OUT 
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TEKST 3 
 

1p  3 Op vakantie in Schotland lees je het weerbericht. Het belooft een droge dag te worden. In 
welk gebied heb je echter toch nog kans op een regenbui? 
A Shetland, Orkney 
B Caithness t/m Lowlands 
C Western Isles t/m Argyll 
D The Borders t/m Dundee 
E Glasgow area t/m Dumfriesshire 
 
 

The weather 
report 
A) 
Shetland, Orkney: 
A dry day with plenty of sunshine as the 
cloud will be well broken. The best of the 
sunshine will be during the morning.  
A moderate south-westerly wind. Max 
temp 15–17C (59–63F). Tonight, dry with 
a mixture of patchy cloud and clear 
spells. Min temp 10–12C (50–54F). 
 
B)  
Caithness, Grampians, Strathspey, 
Moray Firth, Inverness, Aberdeenshire 
Lowlands: 
Any overnight mist patches will quickly 
clear to leave a dry and bright day. 
There will be good spells of sunshine as 
the cloud will be well broken. A light 
southerly wind. Max temp 17–20C (63–
68F). Tonight, staying dry overnight with 
clear spells. Min temp 10–13C (50–55F). 
 
C)  
Western Isles, North-west Highlands, 
Skye, Glen Mor, Argyll: 
A largely dry day with plenty of sunshine 
during the morning but the cloud will 
increase later. A moderate south to 
south-westerly wind. Max temp 18–21C 
(64–70F). In the afternoon showers in 
the west. Min temp 10–13C (50–55F). 

D)  
The Borders, the Lothians including 
Edinburgh, Perth and Stirling areas, 
Fife, Angus including Dundee: 
It will be dry and bright once any 
overnight mist patches have cleared. 
There will be some good sunny spells.  
A light southerly wind. Max temp 18–21C 
(64–70F). Tonight, dry with clear spells. 
Min temp 10–13C (50–55F). 
 

)  
ow area, Lanarkshire, Firth of 

ay after the clearance 

E
Glasg
Clyde, Ayrshire, Galloway, 
Dumfriesshire: 
A dry and bright d
of any overnight mist patches. There will 
be plenty of sunny spells, mainly during 
the morning. A moderate south-westerly 
wind. Max temp 17–20C (63–68F). 
Tonight, dry. Min temp 9–12C
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TEKST 4 
 

1p  4 Waar maakt Lucy zich boos over in de rubriek 'The moan throne'? 
A dat er te weinig leuke kledingzaken zijn in haar woonplaats 
B dat jonge mensen niet serieus genomen worden in winkels 
C dat kleding tegenwoordig veel te duur is voor jongeren 
D dat veel van haar leeftijdsgenoten zich niet goed gedragen in winkels 
 
 
 

 

 

 

the moan 
throne 

 
 
 
 

Sugar workie Lucy 
returned from lunchtime 
shopping with a face like 
thunder. We sat her down 
mopped her brow and told 
her to put cringes down 
on paper… 
 

“Why do some shop assistants treat you differently 
just because you’re a teenager? They seem to 
think that young people’s money isn’t as good as 
everyone else’s, and that we’re less worthy of 
respect. As soon as you and your mates go over to 
the make-up counter, you can guarantee that a 
shop assistant will eye you up and down 
suspiciously and then when you’re to be served, 
they’ll suddenly need to do something really 
important like sort out the lipsticks and won’t give 
you the time of day! Très annoying. And if you ever 
have to return clothes that are the wrong size, they 
look at you as if you’ve asked them to do 
something really unreasonable! I always try to be 
happy and smiley, but some shop assistants (not 
all, of course) are just downright rude, whereas 
they couldn’t be more helpful and courteous to the 
(older) lady next to you in the queue. So what’s 
wrong with me, eh? Arrrgh! It makes my blood 
boil!” 
 
        Got something that’s huffin’ and puffin’ up your life? 

Send in your moans and your pic to The Sugar Moan 

Throne and we’ll get it off your chest… 
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TEKST 5 
 
 

 
JUDY, A 15-YEAR-OLD GIRL FROM BRIGHTON, 
TELLS ABOUT HER PAST AS A BULLY… 
 

 1  From the moment I started secondary school I felt 
like an outsider. I came from a different part of town 
than the other kids. All I ever did was tag along – 
I never felt part of things. Then, about a year ago, 
I started hanging out with Karen. Karen was always 
teasing people. I found her quite intimidating, so I was 
really surprised when she started talking to me. Soon 
we were close friends, and if she messed about in 
class,    6    . Sometimes I felt bad about that, but 
I desperately wanted to be Karen’s mate, so I’d join 
her in laughing at someone’s clothes, or calling them 
stupid if they got a question wrong. I never meant any 
harm. 

 2  There was one girl in particular that Karen didn’t 
like. Her name was Shazia and her family was from 
Pakistan. She was really quiet and usually kept to 
herself. I didn’t know her, but Karen said she was 
   7    and wouldn’t talk to us because she was 
different. “Just because she’s a ‘Paki’, she thinks she’s 
better than us,” Karen said to me one day. I’d never 
met anyone from Pakistan before, so I just nodded and 
laughed. 

 3  Over the next two weeks, Karen and I began to 
pick on Shazia more and more. We’d whisper about 
her in class and laughed at her packed lunch because 
she had different food than we had. Shazia never said 
anything when we teased her – she’d just look away. 
I started to agree with Karen, she did think she was 
better than us. 

 4  Then, one day, Karen went too far. On our way 
back from school, Karen suddenly stopped. “Look, 
there’s that ‘Paki’ cow,” she said, pointing up to the  

 
 
 
 
 

 

road to where Shazia was. Shazia noticed us and 
turned to walk away. “Don’t move, ‘Paki’!” Karen 
screamed and ran towards her. I didn’t really 
understand what was happening, but I ran after her. 
“Hold on to her,” Karen barked, and for some reason 
I did. Then Karen flipped! She started pushing Shazia, 
swearing and screaming at her. I was shocked she was 
going so far, I let go of Shazia’s arm. Then Shazia 
started to cry. “Why can’t you leave me alone?” she 
begged. “I’ve never done anything to you.” Then she 
pushed Karen away and ran off, still in tears. 

 5  That night I thought long and hard about what had 
happened and I realised that what I’d been doing was 
wrong. I’d gone along with Karen because she was my 
only friend and I was scared that if I didn’t, she’d pick 
on me. Because Shazia was different, I’d thought it 
was OK to pick on her, but once I saw past that, 
I realised we were quite similar. I felt awful. 

 6  From that day on, Karen and I started hanging 
around less. I joined a local youth club and made 
friends with some of the other children from school. 
They’re a lot quieter than Karen and we all get on very 
well. I still talk to Karen in class, but she knows that 
what happened that day freaked me out. She leaves 
Shazia alone too, maybe she knows she went too far as 
well. I try to be friendly to Shazia now. We chat in 
class and I’ve lent her a couple of CDs, but I’m too 
ashamed to mention what happened. Maybe one day 
I’ll have the courage to apologise for the way I treated 
her. 

 

Sugar 
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1p  5 Why did Judy feel like an outsider? (paragraph 1) 
A She became friends with a girl nobody liked. 
B She dressed completely differently from everyone else. 
C She was not from the same area as the others. 
 

1p  6 Kies bij    6    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A I did the same. 
B I got angry with her. 
C I ignored her completely. 
D I made her stop. 
 

1p  7 Kies bij    7    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A arrogant 
B brave 
C selfish 
D shy 
 

1p  8 How did Shazia react when the girls teased her? (paragraph 3) 
A She changed her eating habits. 
B She cried about it a lot. 
C She ignored them. 
 

1p  9 'I let go of Shazia's arm' (paragraph 4) 
Judy vindt dat Karen te ver gaat. 

 Schrijf een hele zin of een deel van een zin over uit alinea 1 waaruit al eerder bleek 
dat Judy niet zo ver wil gaan met pesten.  

 
2p  10  Geef twee redenen waarom Judy met Karen meedeed aan het pesten van Shazia.  

 (alinea 5) 
 

2p  11  Geef van elk van de volgende beweringen aan of ze juist of onjuist zijn. (alinea 6) 
 Omcirkel juist of onjuist in de uitwerkbijlage. 

1 Karen does not bully Shazia any more. 
2 Judy has made friends with some other pupils. 
3 Judy is Shazia's best friend now. 
4 Judy is too embarrassed to tell Shazia she is sorry.
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TEKST 6  
 

Steal your car back! 
What police told car owner after she found her lost vehicle 

 
By Nilufer Atik 

 
 1  When Mrs Tina Minister found 

her stolen car parked close to her 
home, the first thing she did was 
telephone the police. But their 
response left her stunned. 

 2  Officers advised the 33-year-old 
accountant to steal the car back again − 
by using a hacksaw to break the steering 
wheel lock. 

 3  They told Mrs Minister they did not 
have the necessary resources to send 
an officer out to wait for the thief and 
arrest him when he returned to the 
vehicle. 

 4  Mrs Minister, a mother of two, told 
this newspaper yesterday how she was 
convinced she would never see her 
Toyota Corolla again after it was stolen 
from outside her home in Gorton, 
Greater Manchester. But a day later she 
spotted the vehicle as she was taking 
her daughter to school. 

 5  Although the numberplates had been 
changed and a new lock fitted to the 
steering wheel, Mrs Minister recognised 
her personal belongings inside the 
vehicle. And the tax disc still had the 
correct registration written on it. 

 6  Greater Manchester Police offered to 
send a recovery vehicle to collect the 
car, but said the service would cost more 
than £100. Alternatively, they suggested, 
Mrs Minister could ask her insurance 
company to collect the car − although 
this may have meant losing her no-
claims bonus. As mentioned, the third 
option police suggested, was to simply 
steal the car back. 

Reunited: Mrs Tina Minister and the car she 

had to recover herself 

 7  So, Mrs Minister reluctantly asked 
her 35-year-old husband Craig to use a 
hacksaw on the lock. 

 8  Still bemused yesterday, she said: 
‘I  thought I was lucky to find the car and 
immediately contacted the police 
because I wanted the thief caught. I can’t 
understand why the police did so little 
when they could have found the culprit 
so easily. 

 9  I shouldn’t have to steal my own car 
back. Even if they did not have the time 
to wait and watch the car they could 
have carried out some inquiries to see if 
they could catch the thief.’ 

 10  Mrs Minister, who has previously had 
two other cars stolen, added: ‘The whole 
experience has been a total nightmare. If 
my car was not taxed, I’d be an easy 
target for the police, but when I’m an 
innocent victim it seems they can do very 
little for me.’ 

 11  A spokesman for Greater Manchester 
Police said: ‘She wanted us to stake out 
the car to catch the thief. Unfortunately, 
we do not have the resources for an 
officer to sit watching a car. Even if we 
did, there is no guarantee that the 
person who returned to the car would be 
the one who stole it. 

 12  We would also be in danger of 
having to start a pursuit, which we 
always try to avoid’. 

 13  The spokesman said the car’s 
number plates had been taken away for 
fingerprinting.

 
             Daily Mail 
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1p  12 Why didn’t the police take action to help Tina Minister (paragraphs 2 and 3)? 
They said they 
A did not believe her story. 
B did not get permission to do so. 
C did not have enough people available. 
D did not have the right equipment at hand. 
 

1p  13 ‘Steal your car back’ (titel) Dit suggereerde de politie van Manchester aan Tina.  
 In welke alinea geeft de politie haar nog twee andere suggesties om haar auto terug 

te krijgen? 
Schrijf het nummer van de alinea op. 

 
1p  14 What made it difficult for Tina to simply steal her own car back, according to paragraphs 

4-6? 
A The belongings of the ‘new owner’ were in the car. 
B The engine of the car was badly damaged. 
C The number plates had been changed. 
D The steering wheel of the car was blocked. 
 

1p  15 What feeling does Tina express in paragraph 10 (If my car … little for me’)? 
A fear 
B frustration 
C gratitude 
D guilt 
 

2p  16  Welke van de onderstaande beweringen zijn volgens de tekst juist en welke onjuist?  
Omcirkel in de uitwerkbijlage ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 Tina’s man Craig weigerde het advies van de politie op te volgen. 
2 Tina is al eerder het slachtoffer van autodiefstal geworden. 
3 De verzekeraar heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Tina haar auto terugkreeg. 
4 De politie heeft wel iets gedaan om de autodief nog te kunnen opsporen. 

 
 

Pagina: 1000Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

600013-1-633o 10 ga naar de volgende pagina 

TEKST 7 
 

1p  17 Een vriendin is op zoek naar een fleece-trui. Het belangrijkste is dat de trui bescherming 
biedt tegen kou en regen. 

 Welke raad je haar aan? 
Schrijf het nummer op. 
 

 

Roadtest 
Fleeces 
1 Lowe Alpine Aleutian Eclipse 

Jacket £60 
Made from 100 per cent polyester which 
has been treated to offer insulation. 
This fleece is warm but offers little or 
no rain protection. It washed well, 
retaining its shape, and it can also be 
zipped into an outer jacket. 
Pro: concealed pockets and fleece cuffs 
Con: a bit shapeless 
 
 
 
 
 
2 Berghaus Activity fleece  
 in Midnight Blue £60 
This zip-up fleece with a high collar is 
made from 100 per cent polyester which 
has undergone a durable, water-
repellent treatment. It fits snugly 
around the hips to keep out the cold. 
The cuffs are Lycra bound and the hem 
has a retained elasticated drawcord for 
a tighter fit. It washed well and dried 
quickly, retaining its shape. Can be 
zipped into an outer jacket. 
Pro: two internal security pockets 
Con: unusual colour 

3 Sirocco jacket CHA598 £62 
Made from 78.5 per cent polyester and 
21.5 per cent DuPont Softec yarn, this 
fleece is very light to wear. Our tester 
found it offered the least warmth and 
suffered after washing, showing 
evidence of piling on the inside. 
Pro: long body and high collar 
Con: sits oddly over hips when zipped 
 

 
 
4 Poly fleece by Marks & Spencer 

£25 
Made from 100 per cent polyester, this 
fleece is reasonably warm but the cuffs 
are wide, giving no wind protection. 
Pro: excellent value for money.  
sizes up to 22 available 
Con: not suitable for serious outdoor 
activities 
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TEKST 8 
 

1p  18 Waarvoor wordt Eddie McGhee ingehuurd door de politie van Greater Manchester? 
A om het politiekorps een overlevingstraining te geven 
B om onderzoek te doen naar welke misdrijven er in de stad voorkomen 
C om politiemensen de techniek van het spoorzoeken aan te leren 
D om te demonstreren hoe je inbraak kunt voorkomen 
 
 

 

TRAINED BY PIGMIES 
 

 
 

Police officers at work 
 

OR the first time, a British police 
force is being taught to use 

traditional native tracking skills to 
catch housebreakers, thieves and 
murderers. 

Greater Manchester Police have hired 
the services of Eddie McGhee, Britain’s 
answer to Crocodile Dundee. 

Eddie is a former Parachute Regiment 
Warrant Officer and one of Britain’s top 
survival skills experts. He’s lived with 
pigmies in Africa, the Bedouin in the Sahara, 
Aborigines in Australia and the Ibans in 
Indonesia. 

 
Now, he’s developed a special two-week 

training course for crime scene examiners. 
The evidence experts aren’t only trained to 
recognise vital signs which lay a trail, but 
also to sharpen their observation skills. 

By using tracking techniques, scenes-of- 
crime officers may be able to pinpoint more 
likely areas to be searched, increasing the 
chances of finding valuable forensic 
evidence. 

Eddie can even tell whether the person 
being tracked is on the run, injured or 
carrying a weight, such as a body. 

F
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TEKST 9 
 

1p  19 In het blad Girlfriend heeft een verhaal gestaan over Angela Plaisted. Zij is 17 jaar en 
moeder van baby Dylan. Zes lezeressen reageren op Angela’s verhaal. Eén van hen 
denkt van zichzelf dat zij niet op die leeftijd voor een baby zou kunnen zorgen. 

 Schrijf de naam van de lezeres op. 
 

 

 

 
TELL US WHAT YOU REALLY THINK 

 
Reading “Mum’s the word” (February) about 17-year-old mother Angela Plaisted and her 

adorable son Dylan, sent you, our readers, into a writing frenzy. 

Angela Plaisted is to be 
commended! It’s not easy 
being a single mum, especially 
at such a young age, but 
Angela has proved that it’s 
certainly not impossible. 

Emma, Qld

I think Angela is very 
courageous and Dylan is very 
lucky to have a mum who 
loves him so much.  
 

Kallie, Vic

I think Angie has done really 
well with her adorable son 
Dylan. She has great strength 
and heaps of courage. I hope 
people in situations like hers 
will follow her excellent 
example.  

Carmen, NSW

 

I admire Angela so much for 
her achievements and success 
at raising such a great little 
boy at such a young age. And 
I know for a fact that I could 
never do such a thing. I wish 
her and Dylan the best of luck. 

Megan, NSW

I was affected by Angela’s 
story when I read it in the 
February issue and often 
wondered how she was doing. 
Even though Darren couldn’t 
stick by her, she has become a 
fab mum. Good luck. 

Lisa, NSW

What an experience it must 
have been for supermum, 
Angela. I was so happy to see 
that she is making the most of 
her situation and life with son, 
Dylan. You go girl! You make 
young girls like us proud.  

Carly, Qld
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TEKST 10 
 

1p  20 Waarom schaamde Helen zich vreselijk? 
Ze had niet door dat 
A de race afgebroken was. 
B haar badpak afgezakt was. 
C ze een baan te veel zwom. 
D ze in de verkeerde baan zwom. 
 
 

I have been on the swim team since I was a 
little girl. We were up against our biggest 
competitor of the season, and I was certain 
that I could beat their all-star swimmer. We 
got up on the starter blocks, and I was off like 
lightning as soon as the race started. 
I immediately took the lead, and the longer 
I went, the more I could hear the crowd 
shouting for me, getting louder and louder.  
I felt like I was swimming my best race ever! 
All of a sudden, I felt something grab a hold of 
me. It was my coach! It turns out that 
someone had false started and the race had 
stopped, but I didn’t realise it. My coach had 
to hop in and catch me! Everyone was 
laughing at me, but I got out of the pool 
graciously and got back on the starting block. 
Unfortunately, I was so tired after my “practice” run, I didn’t have the strength to do as 
well as I did before. So, I was a laughing stock and a loser! – Helen 

Pagina: 1004Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

600013-1-633o 14 ga naar de volgende pagina 

TEKST 11 

 
ABC's new weatherman for a day is a 

teacher! 

 
 
 
George Trauger doesn't like to tell 

people he is a weather fanatic. But from 
today, the whole country will know! 

Trauger, who's a fourth-grade 
teacher at Upper Elementary School, will 
deliver the national weather forecast this 
morning on ABC's Good Morning 
America. 

"I haven't gotten a lot of sleep the 
last couple nights," said Trauger, 35, of 
Mount Laurel. 

When Good Morning America 
meteorologist Tony Perkins planned to 
take some time off to be with his 
newborn son, the show encouraged 
viewers to send letters and videotapes 
showing why they should get a one-day 
chance to be a weatherman. 

Trauger's wife, Robin, filmed two 30-
second blurbs of her husband and his 
class of 10-year-olds, using the family's 
home video camera. 

 

 

WHERE TO WATCH 
George Trauger will give weather 

forecasts three times between 7.30 and 

9 a.m. today on Good Morning America, 

which airs on Channel 6 

 
An ABC producer called Trauger 

about 10.15 on Monday to tell him he'd 
been selected as the first 'real viewer' to 
get the job. 

"They told me they liked what they 
saw," said Trauger, whose students will 
watch his network debut on TVs in their 
classrooms. 

Trauger will report to the studio at  
6 a.m. "He'll do one weather spot each 
half hour between 7.30 and 9 a.m.," said 
show spokeswoman Bridgett Maney. 

"We just thought it would be a fun 
chance for our viewers to get involved," 
she said. 

It's especially fun for Trauger, who 
visits weather Web sites, has a weather 
band radio in his car and makes sure his 
science class always gets a few lessons 
in meteorology. 

"Some people think that's all kind of 
funny," Trauger said. "But for me, it's a 
dream come true!" 

 
Courier-Post
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1p  21 Why is ABC looking for a new weatherman? 

Tony Perkins, the usual weatherman, 
A is going to retire because of his age. 
B was fired because of his bad weather forecasts. 
C will be away for a while to be with his family. 
 

1p  22 ABC heeft iemand nodig om het weerbericht te presenteren. 
 Hoe heeft ABC bepaald dat George Trauger geschikt is om één dag weerman te zijn? 

 
1p  23 At what time can you see George on ABC's Good Morning America for the first time? 

A at 6 a.m 
B at 7.30 a.m 
C at 8.30 a.m 
D at 9 a.m 
 
 
TEKST 12 
 

1p  24 Hoe wist de politieagent dat de twee meisjes op de muur hadden geschreven met 
lippenstift? 
A Brad had hen gevolgd en bij de politie aangegeven. 
B De agent had hen gezien op de bewakingscamera. 
C De eigenaar van de winkel had de politie gebeld. 
 
 
 
 
 

“I was at Abercrombie & Fitch with my best friend, and a really cute guy came 
up to ask us if we needed anything. I tried to think of something because he 
was so hot, but I couldn’t. About five minutes later, someone yelled, ‘Brad, 
come here!’ So since we found out his name, we got this idea to write ‘Brad is 
hot!’ on the dressing room wall in lipstick. We quickly scrawled the message 
and then rushed out of the store. About 30 minutes later, a cop approached us 
and told us that ‘Brad’ had followed us after we 'blatantly defaced Abercrombie 
property', and we were going to be fined $500 unless we cleaned it up! We had 
to clean it up and suffer the humiliation of knowing that Brad had turned us in!” 
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TEKST 13 
 

Why I'll be King of the Jungle 
 

EIGHT CELEBRITIES ARE SENT INTO THE BUSH WHERE THEY'LL TRY TO BECOME 
KING/QUEEN OF THE JUNGLE 

 
 1  Ex-football player John Fashanu is 

the 

h. 

the 

 

 2 , including a weather 

 

confident about his chances of winning 
show I'm a celebrity, get me out of here, 
because he feels quite at home in the bus
Fashanu, who is a sports and tourism 
ambassador for Nigeria and who is one of 
ten contestants taking part in the show, says 
his extensive travelling in Africa has given him
the perfect preparation for this tough reality 
programme. "I am always in Africa. I think 
there are 53 African countries and I have 
been to 25 of them." 
 The ten celebrities
girl, a dancer and an actress, will be sent to 
the Australian bush, where they will be forced
to live in the open and eat basic rations. And 
if they successfully complete a few difficult 
challenges, they will     26    a proper meal. 
 While living in the outback, they will also 3  

 even 

e 

forced to wash and do their laundry in a creek 

 4 d what he thinks will be the 

 and 

 5 e part in the 
o 

 

 6 share their tented camp with poisonous 
snakes, spiders and scorpions. They will
come face to face with deadly stinging trees. 
In addition to having cameras around them all 
the time and having to get used to each other, 
the contestants will have to sleep on 
makeshift wooden platforms and will b

full of snakes. 
 When aske
most difficult aspect of the challenge, 
Fashanu admitted that it will be hardest for 
him to miss out on the football scores, 
especially what his ex-clubs Wimbledon
Aston Villa are doing. "I'm also going to miss 
my wife and two children, but I'm used to 
being away from home a lot." 
 John was persuaded to tak
show by his former boxer pal Nigel Benn, wh
was a contestant last year. He explained: "It 
was a great feeling when I was asked to take
part in the show. I saw last year's programme 
and was particularly interested in seeing how 
Nigel got on, as we are best mates. I think he 
came across a little macho sometimes but he 
said it was great and advised me to do it." 
 The contestants are all due to fly out to 
   30    a week before the start of the show. 
They will enjoy a few days of luxury at the 
five-star Palazzo Versace Hotel, on 
Queensland's Gold Coast, before he
to their jungle base. But Fashanu just can't 
wait to leave.     
                                 Daily 

ading off 

                      Express 
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1p I'm a celebrity, get me out of here. 
(paragraph 1) 
He thinks he has a good chance of winning because 
A he has trained a lot for the contest. 
B he is a famous person. 
C he is in very good shape. 
D he is used to being in the wilderness. 
 

1p  26 Kies bij    26   

  25 John Fashanu is going to take part in the show 

 in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A buy 
B long for 
C miss out on 
D win 
 

1p  27 What becomes clear about life in the outback from paragraph 3? 
A It is all just for fun. 
B It is just hard work. 
C It is rather dangerous. 
 

1p  28 What will John Fashanu miss most while living in the jungle? (paragraph 4) 
A contact with friends and family 
B home-made meals 
C news about the football results 
D playing football with his friends 
 

1p  29 What made John Fashanu decide to take part in the show? (paragraph 5) 
A He wanted to do better than his friend Nigel had done the year before. 
B He was asked to replace his friend Nigel who could not take part himself. 
C He was encouraged by his friend Nigel who had enjoyed taking part himself. 
 

1p  30 Kies bij    30    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
Gebruik de hele tekst voor je antwoord. 
A Africa 
B Australia 
C England 
D Nigeria
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TEKST 14 
 

1p  31 e 'Graduate Fashion Week'? 
ontworpen hebt 

n van jezelf in een droomjurk 
lleen je naam en adres 

liefst zou dragen 

iuses like Stella 
really is a glam 

 30 colleges 

on 5 

iry 
a 

2H 8JG. 

Hoe kun je kaartjes winnen voor de gala-avond van d
A door daar te presenteren wat je zelf 
B door een foto op te sture
C door een kaartje in te sturen met a
D door kort te beschrijven wat je dan het 
 
 

 
Graduate Fashion Week launched 
the career of gen
McCartney, so it 
affair. Students from
nationwide will showcase their 
creations during a four-day frenzy. 
The Gala Show takes place 
June at 7 p.m. at Battersea Park 
Arena, and the J17 fashion fa
has granted you and a mate 
chance to go and mingle with the 
beautiful people. Just tell us in 50 
words what your dream outfit 
would be – answers on a postcard 
(plus your name, age and address) 
to: Kelly Herring, Fashion Editor, 
J17, Endeavour House, 189 
Shaftesbury Avenue, London 
WC
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TEKST 15 
 
 
 

 

 PATROLS 
 

 1  Ho
patrols
get a g
sound
Whittin  
act as 
patien

 2  Th  decided to act after 
studies showed that patients' recovery 
suffered from too much noise at night. 

 3  A campaign to cut sound levels will 
include getting staff to close bins quietly, 
turning down the volume on phones and 

pagers and even removing paper towels 
from a pack quietly. A test found that 
tearing open a pack of towels generated 
80 decibels of sound – enough to wake 
someone up. 

 4  Experts say most staff wouldn't 
realise that they are making noise that 
can disturb patients. 

 5  Lisa Smith, who is in charge of the 
project, said: "Some noise in a busy 
hospital is inevitable, but we believe 
patients' health improves in a peaceful 
environment."

 
 
 

1p  32 Wat komen de leidinggevenden van een ziekenhuis in Noord Londen 's nachts doen?  
(alinea 1 en 2) 
Zij komen controleren of 
A alle lichten op de kamers uit zijn. 
B de verpleegsters hun werk goed doen. 
C er geen indringers binnenkomen. 
D er niet te veel geluidsoverlast is. 
 

1p  33  Wat zal volgens verpleegster Lisa Smith het effect zijn van de campagne die het 
ziekenhuis voert? (alinea 5) 

NIGHT
spital staff are carrying out noise 
 on wards in a bid to help patients 
ood night's sleep. Armed with 

 meters, managers at the 
gton Hospital in North London will
noisebusters to make sure 
ts aren't disturbed. 
e hospital has

Pagina: 1010Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

600013-1-633o 20 ga naar de volgende pagina 

TEKST 16 
 
 

“You can beat rejection!” 
 
I was so excited when my friend Jamie told 
me that Brian fancied me and was going to 
ask me to dance with him at the school party 
that night, I couldn’t wait for the evening. I’m 
on the dance team, so obviously I’m not shy 5 

about dancing, and I was totally psyched 
that Brian wanted to dance with me. 
 

 
 
When I spotted him coming across the  
dance floor towards me, I tried to act cool. 
I lifted my head to smile at him. And then it 10 

happened. He suddenly stopped in his tracks 
and turned away. I stood there, frowning for 
a moment and checking myself. Did I have 
lipstick on my teeth? No. All was fine. And 
that was when it hit me. He must have seen 15 

… my hearing aid. 
 
I’ve been hearing impaired since I was four 
months old. It left me with no hearing in my 
left ear, and a profound hearing loss in my 
right. With my hearing aid on, I can catch 20 

about 75% of what is said. I use lip-reading 
to fill the rest. 
 
Of course, it’s not easy, especially when I’m 
trying to follow a group conversation. People 

turn their faces away while they speak and 25 

I’m often saying, “What? What did she say?” 
But I deal with it. Dance practice can be 
challenging too. I’ve had to put up with my 
coaches yelling at me for being off-beat. But 
I learn routines by staying in the back row 30 

and watching the others. 
 
My speech isn’t perfect, either. I struggle to 
make the sounds I can’t hear (like “s”) and 
people think I have an accent or that I’m 
retarded. Still, I won’t let it get me down. 35 

Instead, I focus on the people who are worth 
my time. Like Jamie. 
 
That night at the school party, Jamie and a 
few other friends marched over to Brian and 
said, “Carrie’s not held back by her hearing 40 

aid and won’t ever be held back by ignorant 
people like you!” They’re right! There are 
guys who won’t judge me. And who knows? 
Maybe one day one of them will ask me to 
dance! 45 

 
Carrie Rector, 16, Albany 
 
 
 
 
        Twist

P a g i n a :  1 0 1 1V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .
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1p  34 Why was Carrie so excited according to lines 1-7? 
A Brian had asked her to go out with him. 
B Brian wanted to join her dance team. 
C She had heard Brian was interested in her. 
D There was a dance party at her school that evening. 
 

1p  35 'He suddenly stopped in his tracks and turned away' (line 11-12) 
 Wat is volgens Carrie de reden dat Brian opeens niet meer naar haar toe kwam? 

 
1p  36 How does Carrie learn her dance routines? (lines 27-31) 

A by copying the dancers in front of her 
B by getting private lessons from other dancers 
C by staying close to the instructor 
 

1p  37 What is Carrie's reaction to people like Brian, according to lines 32-37? 
A She gets upset by the unpleasant remarks these people make. 
B She prefers to pay attention to people who treat her in a positive way. 
C She tries to convince them she is just like anyone else. 
 

1p  38 Some of Carrie's friends went to Brian that night (lines 38-45). 
They wanted to make it clear to him that 
A Carrie still fancies him a lot. 
B his behaviour towards Carrie was unacceptable. 
C they understand why it was difficult for him to ask Carrie. 
 
TEKST 17 
 

1p  39 Wat doen de Girl Scouts met de ingeleverde babyartikelen? 
A Die gebruiken ze als ze op baby's passen. 
B Die verkopen ze voor een goed doel. 
C Die verspreiden ze onder arme gezinnen. 
 

 
Baby Bundles 
 
The Girl Scouts Baby Bundles drive will end this Wednesday. For the past six weeks 
Girl Scouts of Southeastern Pennsylvania joined Girl Scout Councils from the area 

for the Girl Scouts Baby Bundles Service Project. 
During the project Girl Scouts have collected baby 
items, have packaged them in neat bundles and 
distributed them to families in need through local 
churches and social services agencies. 
So, if you have any diapers, bottles, bibs, towels, 
washcloths, teething toys, changing pads, new infant 
clothing items or babies toiletries left, take them to 
any Boscov's department store and the Girl Scouts will 
take care of them! Call (888) 244-4452 
 

 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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TEKST 18 
 

1p  40 Waarom laat men in Disney World de witte duiven niet meer los tijdens shows? 
A Ze brengen ziektes over op het publiek. 
B Ze horen tot de beschermde vogelsoorten. 
C Ze vliegen vaak te ver weg. 
D Ze worden aangevallen door roofvogels. 
 
 
 

Dove tale at Disney 

 
 DISNEY World in Florida has 

grounded its famous flock of white 
doves – because of a hungry mob 
of local hawks. 

 The doves – released at the 
climax of several shows – are being 
massacred by the protected red-
tailed hawks, which can silently 
attack at 50mph. 

 Disney spokeswoman Diane 
Ledder said: "We can't do anything 
to stop them, and we decided it 
wasn't fair to keep releasing our 
birds." 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

 
 
 
 
 
 Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

600013-1-633u 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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. 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 
 

 1 A B C D 
 

 2 ................................................................................................................................................  
 

 3 A B C D E 
 

 4 A B C D 
 
TEKST 5 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C 
 

 9 ................................................................................................................................................  
 

 10 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 

 11 Omcirkel ‘juist’of ‘onjuist’. 
  1 juist onjuist 

2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
4 juist onjuist 

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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TEKST 6 
 

 12 A B C D 
 

 13 ................................................................................................................................................  
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 Omcirkel ‘juist’of ‘onjuist’. 
  1 juist onjuist 

2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
4 juist onjuist 
 
TEKSTEN 7 TOT EN MET 10 
 

 17 ................................................................................................................................................  
 

 18 A B C D 
 

 19 ................................................................................................................................................  
 

 20 A B C D 
 
TEKST 11 
 

 21 A B C 
 

 22 ................................................................................................................................................  
 

 23 A B C D 
 
TEKST 12 
 

 24 A B C 
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TEKST 13 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C 
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C 
 

 30 A B C D 
 
TEKST 14 
 

 31 A B C D 
 
TEKST 15 
 

 32 A B C D 
 

 33 ....................................................................................................................................................  
 
TEKST 16 
 

 34 A B C D 
 

 35 ....................................................................................................................................................  
 

 36 A B C 
 

 37 A B C 
 

 38 A B C 
 
TEKSTEN 17 EN 18 
 

 39 A B C 
 

 40 A B C D 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS CSE KB 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en 
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, 
de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het 
centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere 

kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van 
iedere kandidaat. 

600013-1-633c 
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2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de 
getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. 
Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het 
gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft 
dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor 
de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het beoordelingsmodel bij 
die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en 
beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is 
niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt 
bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere 
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting 
van score naar cijfer.  
 

N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 
de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Engels KB kunnen maximaal 43 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak Engels KB zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling blijkt 

dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 || 
 

 1 A 
 

 2 maximumscore 1 
Def (Poetry) Jam (on Broadway) 
 
Opmerking 
Als duidelijk is dat de juiste voorstelling wordt bedoeld, punt toekennen. 
 

 3 C 
 

 4 B 
 
TEKST 5  || 
 

 5 C 
 

 6 A 
 

 7 A 
 

 8 C 
 

 9 maximumscore 1 
(Sometimes) I felt bad about that. / I never meant any harm. 
 

 10 maximumscore 2 
twee antwoorden met de volgende strekking: 
• Karen/ze was haar enige vriendin. 1 
• Judy/ze was bang dat ze zelf gepest zou gaan worden. 1 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 onjuist 
4 juist 
 
Indien vier antwoorden goed 2 
Indien drie antwoorden goed 1 
Indien twee of minder goed 0 
 
TEKST 6  || 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 1 
(alinea) 6 
 

 14 D 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 onjuist 
4 juist 
 
Indien vier beweringen goed 2 
Indien drie beweringen goed 1 
Indien twee of minder beweringen goed 0 
 
TEKSTEN 7 TOT EN MET 10 || 
 

 17 maximumscore 1 
2 (Berghaus Activity fleece) 
 

 18 C 
 

 19 maximumscore 1 
Megan 
 

 20 A 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 11  || 
 

 21 C 
 

 22 maximumscore 1 
Een antwoord met de volgende strekking: 

 Ze/ABC had(den) een (30 seconden durend(e)) video/filmpje van hem bekeken 
(gemaakt door zijn vrouw, waarin hij bezig was met zijn klas.) 

 
Opmerking 
Het woord video/film moet in het antwoord voorkomen. 
 

 23 B 
 
TEKST 12  || 
 

 24 A 
 
TEKST 13  || 
 

 25 D 
 

 26 D 
 

 27 C 
 

 28 C 
 

 29 C 
 

 30 B 
 
TEKST 14  || 
 

 31 D 
 
TEKST 15  || 
 

 32 D 
 

 33 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 De patiënten worden sneller beter / Het gaat beter met de gezondheid van de 
patienten. 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 16  || 
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 1 
Een antwoord met de volgende strekking: 

 Brian ziet / haar gehoorapparaat/dat Carrie een gehoorapparaat draagt/ 
 dat Carrie doof/slechthorend is.  
 
Opmerking 
Geen punt toekennen voor uitsluitend het antwoord: 
Ze is doof / Ze kan niet goed horen 
Het element zien/opmerken mag niet in het antwoord ontbreken! 
 

 36 A 
 

 37 B 
 

 38 B 
 
TEKSTEN 17 EN 18  || 
 

 39 C 
 

 40 D 
 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni 2006 naar Cito. 
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Examen VMBO-KB 

2006 
tijdvak 2

maandag 19 juni 
13.30 - 15.30 uur

 

 ENGELS CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
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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 wordt duidelijk gemaakt over babyluiers in het onderstaande bericht? 
A Een bekende ontwerper van kinderkleding heeft een beter passende luier ontworpen. 
B Er is een nieuwe, modieuze, gekleurde luier te koop. 
C Er wordt een modeshow georganiseerd om een nieuw soort luier te introduceren. 
D Er zijn nu luiers voor baby’s met een gevoelige huid. 
 
 
 

For the tot with the lot… 
it’s a very snappy nappy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

At last, something every fashion-
conscious tot has been crying into 
their rusks for — the designer 
nappy. 
Gone are the days when Mummy’s 
Precious Darling had to put up with 
having their bots covered with 
boring old white all the time. 
Now the really trendy toddler will 
be seen around town in  

nappies covered in colour. 
Yellow, pink, pale blue, red, dark 
blue — and a mixture of the lot 
— are what’s IN on the kiddie 
catwalk, according to the clothes 
firm Benetton. And Sainsbury’s 
are so convinced that they are 
selling the new-look nappies in 
46 of their super stores from 
today. 
Hoping the bottom won’t fall out 
of the market, no doubt…
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TEKST 2 
 

1p  2 In het blad Seventeen vertellen zes jongens wat ze leuk vinden aan een meisje. 
Wie zoekt een meisje dat ook niet van uitgaan houdt en graag thuisblijft? 
A Travis 
B Ryan 
C Joe 

D Jake 
E Harrison 
F Derek 
 

Guys Talk 
 

 

 

“A girl has to like me the way I 
am. I don’t like getting dressed 
up and going out that much, so 
I appreciate girls who enjoy 
staying in, just the two of us.”  
– Joe, 20, Minneapolis, MN 

trustworthy 
“One thing I 
appreciate in girls is 
loyalty. I look for 
someone I can trust to 
go out with her 
friends and not be all 
over other guys.” –
Jake,19, Nipoma, CA  

friendly 
“I want a girlfriend who’s 
easy to talk to, has a 
variety of unique 
interests, and doesn’t 
force herself on me. It’s a 
plus to be friends with the 
girl first, so you can find 
this stuff out and get to 
know each other before 
actually dating.” 
– Harrison, 15,  
  Papillion, NE 

exotic 
“I love girls with foreign 
accents! British, French, 
Italian–they’re just really 
appealing. It’s something you 
don’t hear every day, and it 
makes them seem a little bit 
out of the ordinary.” 
– Ryan, 19, Daytona Beach, FL 

‘I like girls who are 
outdoorsy.  
They’ve got to like 
camping, hiking, 
snowboarding, all that 
stuff. Big, beautiful brown 
eyes are a plus too.”  
– Travis, 20, Ottawa, KS 

tell us the truth 

Seventeen guys reveal what 
they love in a girl. 

down-to-earth 

“A willingness to laugh at herself is really important. I’m also 

looking for a girl who’s ready for commitment.” 

– Derek, 19, New York, NY  
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TEKST 3 
 

 
 
 
 
 
 
A ROMANTIC TRIP TO PARIS WENT HORRIBLY WRONG FOR MATT, 20 AND HIS 
GIRLFRIEND AMI, 19 
 
Ami and I met at University. We’d been 
together for three months and I wanted to 
surprise her on Valentine’s Day. I’d heard 
Paris was romantic but I was shocked to 
find that two flights and two nights in a 5 
luxurious hotel with a four-poster bed would 
cost ₤300! I knew Ami would love it though, 
so I didn’t mind. The only person I told was 
my flatmate – I wanted her to drive us to 
the airport! 10 
 Over the next week, Ami pestered me 
about Valentine’s Day but I pretended 
I didn’t care. I think she was upset, but we’d 
only been going out for three months, so 
she probably didn’t want to push things and 15 
look silly. Our flight would depart at 8pm on 
February 13. That afternoon I phoned Ami 
and told her to pack an overnight bag and 
be ready at her flat at 4pm. She asked what 
was going on, but I didn’t say. Ami was 20 
surprised to see my flatmate driving the car, 
but my flatmate acted as if she was just 
dropping us off somewhere as a favour. 

I’d packed a blindfold and as we got 
close to the airport I tied it over her eyes 25 
because she got    5   . She thought I was 
playing a joke on her, but seemed pretty 
excited. As we drove to the airport terminal 
we were stopped by a police officer. At first 
I thought it was just a routine check, so 30 
I covered Ami’s ears and sang loudly in 
case she put two and two together. But 
then I realised he was looking at us 
suspiciously. “What’s going on?” he asked. 
I didn’t know what he meant but then I saw 35 
him looking at the blindfold – he obviously 
thought I was a terrorist or something and 
that I was trying to kidnap Ami! 

Suddenly I got really scared. I realised 
how strange we must look, and I was 40 
terrified that we were going to get arrested! 
I didn’t want to spoil Ami’s surprise, but 
I assumed I ought to take the blindfold off to 
avoid getting into trouble. That was it – the 
secret was out! Ami was really shocked to 45 
see the policeman and didn’t have a clue 
what was going on, and she was pretty 
scared too. 

Even after I’d taken the blindfold off, the 
policeman asked us loads of questions about 50 
what we were doing. I tried to keep calm, but 
my heart was racing! But somehow I managed 
to convince him that it was all just a surprise 
I’d planned for Ami, and eventually he said we 
could drive on. I was so relieved. Ami was 55 
really happy that I’d been so romantic, but the 
surprise was ruined and we were both shaken 
up. And there was more bad news to come. 

When we reached the terminal, there were 
police everywhere and the TV screens were 60 
flashing. Our flight had been cancelled. I told 
Ami we would get the next flight. But my hopes 
were destroyed when we heard there’d be no 
flights until the following morning! It turned out 
the police had found a hand grenade in 65 
someone’s luggage! We spent the night on a 
seat in the airport lounge and we didn’t get 
much sleep because it was so noisy and when  

I phoned the hotel to cancel our room, I was 
told I couldn’t get a refund. I was so angry! We 70 
flew the next morning and arrived in Paris on 
Valentine’s Day – exhausted! We tried to see 
the sights, but we were so upset that any hope 
of romance was dashed! 

Luckily Ami and I are still together and we 75 
can see the funny side now. I just hope next 
Valentine’s Day will be more romantic. 

 
Sugar 

MY VALENTINE’S DAY 
NIGHTMARE 
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1p  3 'I didn't mind' (line 8) 
 Wat vond Matt niet zo erg? 

 
1p  4 'I think she was upset.' (line 13) 

What could Ami be upset about? 
The fact that Matt 
A did not really love her. 
B showed no interest in Valentine's Day. 
C was going out with his flatmate instead of with her.  
 

1p  5 Kies bij de open plek op regel 26 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A angry 
B scared 
C suspicious 
 

1p  6 Why did Matt start to sing loudly? (line 31) 
A He tried to draw the policeman's attention to something else. 
B He did not want Ami to find out what was going on. 
C He was afraid Ami would tell the policeman the truth. 
 

1p  7 Why did Matt take Ami's blindfold off? (lines 32-44) 
A Ami had found out now about their trip to Paris. 
B He didn't want to have any problems with the policeman. 
C The policeman ordered him to do so immediately. 
 

2p  8  Geef van elk van de volgende beweringen aan of ze juist of onjuist zijn. (lines 59-77) 
Omcirkel ‘juist’of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Matt en Ami misten hun vlucht door het oponthoud met de politie. 
2 Matt en Ami brachten de eerste nacht door in een lawaaiig hotel naast het vliegveld. 
3 Matt en Ami kregen het geld terug van het hotel in Parijs dat Matt had geboekt. 
4 Matt en Ami zien achteraf de lol wel in van hun mislukte tripje naar Parijs. 
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TEKST 4 
 

1p  9 Waarom liep Jims nieuwe vriendin boos een restaurant uit? 
A Jim ging uitgebreid met zijn ex-vriendin zitten kletsen. 
B Jim had zijn ex-vriendin ook voor het etentje uitgenodigd. 
C Jim was daar al eerder met zijn ex-vriendin geweest. 
 

 
 

Double Take 
 
"As it was Valentine's, I treated my girlfriend to 
dinner. I wore my best clothes, and she looked 
gorgeous when I went to pick her up. We were 
halfway through our meal when my ex walked in! She 
marched up and said, 'I see you're still coming to the 
same restaurant.' 
My new girl wasn't impressed I'd brought her to the 
same restaurant as last year's girl, and stormed 
out!" 
 
Jim, 17,Torquay 

 
 
TEKST 5 
 

1p  10 Waarom vroeg Martin niet om het telefoonnummer van het meisje waar hij mee uit was? 
A Hij had al een ander vriendinnetje. 
B Hij vond haar toch niet zo aantrekkelijk. 
C Ze deed heel erg chagrijnig tegen hem. 
D Ze vond zijn broer nog steeds erg leuk. 
 
 

Blind Date 
 
"My mates decided I needed cheering up so one of 
the lads set me up on a blind date with his cousin.  
I met her at the station and we went to a café. She 
was nice, and stunning too! We started talking 
about people we had in common and it turned out 
she had dated my brother the year before! She then 
spent the whole evening talking about how great he 
was and how she wished he hadn't dumped her.  
I didn't ask for her phone number and I didn't feel 
too cheered-up either. 
 
Martin, 15, Bradford 
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TEKST 6 
 

1p  11  Waarom is parkeerwachter Sue Pentecost op haar vingers getikt? 
 
 

Ticking off for ticketer 
 

 
 

A traffic warden in Princes Risborough in 
Buckinghamshire has been ticked off by 
local authorities. They have been heaping 
criticism on Sue Pentecost, who has 
patrolled the sleepy town for seven years, 
accusing her of not issuing enough tickets. 
Sue is an unusual woman. She was destined 
to be a traffic officer but decided to be a 
traffic warden because she felt it was more 
community-spirited. 
'There are never any traffic problems when 
I'm there. It's only when I'm not on duty 
that the town is clogged up, ' she tells me. 
Unsurprisingly local drivers are on her side, 
describing her as 'firm but fair'. 
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TEKST 7
 

 

MODEL QUEST 
AT THE ANNUAL MODEL QUEST COMPETITION WHERE AMATEUR MODELS CAN WIN A 

PROFESSIONAL MODELLING CONTRACT, NEDAHL STELIO INTERVIEWS A BEAUTY CONTESTANT 

WHO’LL NEVER BE MISS UNIVERSE. 
 

As I sit in the audience at Model 
Quest, the atmosphere buzzes 
around me. I feel as though I’m 
at a Miss Universe contest, 
surrounded by beautiful girls 5 

flashing whiter-than-white smiles 
and wearing beautiful evening 
dresses. But amid the glamour  
I spot someone who seems out 
of place. It’s a boy in a suit! Is he 10 

an agent? The guy who hands 
out flowers? What? He’s a 
contestant! Really? What is a 
boy doing entering a beauty 
contest? 15 

Meet 16-year-old James 
McFarland, a guy who gave up 
football for a chance to make it big in the 
world of modelling. “I always wanted to be a 
star, so when my father brought home an 20 

entry form for Model Quest, I thought, ‘Why 
not? I’ll do it for a laugh.’ And anyway, it was 
only $25 to enter so I figured I had nothing to 
lose." 

And he certainly didn’t lose. In fact, in his 25 

very first attempt at the age of 13, James 
made it to the exciting grand final. 
Unfortunately he missed out on the big prize, 
a modelling contract. “I really want to be a 
model when I get older and I think this 30 

beauty contest is a great way to build my 
confidence and get used to being in front of 
the camera. Plus I get noticed this way.” So 
that’s why he does it! He sheepishly admits 
that he enjoys walking down the catwalk.  35 

Surprisingly, James is not the only guy 
trying to find fame and fortune via Model 
Quest, but there are still definitely more 
Sarahs, Janes and Emilys than Johns, 
Peters and Matts. “In the whole contest there 40 

are about five other guys out of around 400 
girls.

I guess we’re outnumbered, but I’m fine with 
that,” he says. 

“I know most guys wouldn’t be caught 45 

dead doing what I’m doing, but I don’t care. 
And, thankfully, people are great about it,” 
he remarks and then after some thought, 
“my friends, that is. There are a load of other 
guys who’ve said that I’m an idiot or I’m gay, 50 

but they don’t know what they’re talking 
about and I really don’t care what they say. 
I’m doing what I’m doing because I love it, 
and I’m not ashamed to admit it." 

Backstage at the contest it’s all go, go, 55 

go, with contestants running around 
nervously, joking and laughing. “The 
atmosphere is fantastic,” James says 
enthusiastically. “I love the whole night and 
everyone has a really fun time.” Being 60 

surrounded by so many lovely girls doesn’t 
mean that he’s dating any of them. “I’d love 
to go out with some of the girls but I couldn’t 
ask them out on the night of the competition, 
that could damage my career.” 65 

Anyway… back to the finals. All 
contestants are judged on their catwalk skills 
only – no tap dancing or speechmaking. And 
unlike in Miss World contests, the Model 
Quest entrants show their skills in a casual 70 

outfit and a formal one, while being scored 
by six judges. As James adjusts his bow-tie 
and runs his fingers through his hair, it’s 
obvious there is a star quality about him and 
I wish him all the best. “Thanks,” he says 75 

sincerely, “but I don’t think I’ll need it.” 
 
 

 

gf Magazine 
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1p  12 What was special about this Model Quest Competition, according to the writer of this 
article? (lines 1-15) 
A It was an all-girl competition. 
B Miss Universe would be chosen there. 
C There was a male competitor. 
D There were so many men in the audience. 
 

1p  13 Why did James think he had nothing to lose? (lines 16-24)? 
A It would be possible to combine modelling with his football career. 
B Taking part was fun and did not cost that much. 
C Winning this competition was all that mattered to him. 
 

2p  14 James geeft een aantal redenen waarom hij meedoet aan 'Model Quest' (lines 29-35) 
 Schrijf er twee op. 

 
1p  15 'but there………….and Matts.' (lines 38-40) 

 Wat wil de schrijver met dit deel van de zin duidelijk maken? 
 

1p  16 'and then after some thought' (line 48) 
What did James think about? 
A how much he likes the work he does 
B that his friends react in a positive way 
C why people think he is stupid 
 

1p  17 Why doesn't James ask any of the girls out on a date? (lines 60-65) 
A He does not dare to ask any of them. 
B He does not have time to go out. 
C It would make the other girls jealous. 
D It would not be very professional. 
 

1p  18 What does the last part of this text (lines 66-76) make clear about James? 
A He is nervous about the outcome of this contest. 
B He is sure he will do well in this contest. 
C He loves the excitement of this contest. 
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TEKST 8 
 

1p  19 Waar heeft het woord ‘litter’ in deze tekst betrekking op? 
A afgedankte huisdieren 
B straat- en huisvuil 
C uitwerpselen van dieren 
D weggelopen huisdieren 
 
 

THE KIND OF LITTER WE 
PICK UP EVERY DAY 

Cardboard boxes. Carrier bags. Bin liners. All serve equally 
well, some people think, for getting rid of unwanted animals. 
Left to die on motorway verges or council tips, the lucky 
survivors often end up on our doorstep. 
Blue Cross is a charity that finds homes for unwanted animals, 
and that cares for sick or injured animals whose owners cannot 
afford private vet fees. 
But, like these puppies, we need one thing to survive: your 
generosity. So please help by filling in the coupon. And 
remember - every penny counts. 
 

Blue Cross, Room 748 Shilton Road, Burford Oxon. OX 18 4PF 
I enclose my donation of: £10 | | £20 | | £50 | | Or £ __________ 
(Cheques made payable to Blue Cross). Or debit my 
Access/Visa Card No. _________________________________ 
Signature ______________________ Date ________________ 
Please send me my Blue Cross information pack. 
Name ______________________________________________ 
Address ____________________________________________ 
___________________________________________________ 

Postcode _________ BLUE    CROSS 
74B RegCharity № 224392 W o r k i n g  f o r  a n i m a l s  

 Please tick this box if you do not wish to receive further 
information from Blue Cross or from organisations 
approved by Blue Cross. 
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TEKST 9 
 

2p  20 In het krantje The Advertiser vind je de volgende advertentie. Om winnaar te worden van 
de actie van ‘Toymaster’ heb je waardezegels nodig. 

 Hoe en wanneer kun je die zegels bemachtigen? 
 

TOYMASTER 
£400 WORTH OF VOUCHERS 

UP FOR GRABS! 
PLUS 20 TOYMASTER BEANIE PUPS, 

RUNNER UP PRIZES! 
 
TOYMASTER AND THE ADVERTISER HAVE JOINED FORCES TO BRING YOU A FANTASTIC 
COMPETITION TO MAKE THIS FESTIVE SEASON A LITTLE EASIER ON THE POCKET. 
 
Toymaster, on Stodman Street stocks an 
impressive range of toys that will appeal to 
children of all ages this Christmas. Three lucky 
readers will win: 
 
1st  PRIZE - £250 WORTH OF VOUCHERS 
2nd PRIZE - £100 WORTH OF VOUCHERS 
3rd  PRIZE - £ 50 WORTH OF VOUCHERS 
 

HOW TO ENTER 
 

To be in with a chance of being one of our 3 
lucky winners, just collect the 3 tokens which 
will appear in the form of the Toymaster puppy, 
over the next three weeks in The Advertiser. 
The entry form is printed opposite with token 1 
printed above to start you off. When you have 
collected all 4 tokens, attach them to the entry 
form, completing the picture of the Toymaster 
puppy and return the form to: 
TOYMASTER COMPETITION, TOYMASTER, 
43 STODMAN STREET, NEWARK, NOTTS. 

NG24 1AW 
TEL: 01636 611211 

 

 

Once completed, cut out the finished coupon and return to:
Toymaster, 43 Stodman street, Newark, Notts. 
NG24 1AW 
Advertiser Group Newspapers 
 
NAME ..................................................................
 
ADDRESS ............................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
 
TEL NO .....................................  AGE ...............
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TEKST 10 

 
Golf star of 11 whose driving ambition is to win 
like Tiger Woods 
 
 

 

AT the age of 11, many girls have 
their sights set on being a pop 
star, model or air hostess.  

Not Henrietta (Heni) Brockway - she 
wants to be the female version of Tiger 5 

Woods. And she has already gone a 
remarkably long way towards achieving 
her ambition. 

Within two years she has cut her 
handicap1) from the starting level of 45 to 10 

five, the lowest in England among girls 
her age. She has won a string of 
tournaments and has been selected for 
elite training with the English Ladies’ 
Golf Association. But she most tries to 15 

imitate her billionaire hero Tiger Woods 
– the first golfer to hold all four major 
professional championships at once – in 
her dedicated approach to improving her 
technique and fitness. 20 

Henrietta, of Mere, Wiltshire, gets up 
at 6.30am every day, although it is hard, 
and spends an hour in the gym. Then 
she’ll pore over the video of her previous 
day’s practice sessions or match play. 25 

She does her homework during morning 
and lunch break at Gillingham School in 
Dorset so she can practise for several 

hours later in the day on the family’s 
£4,500 putting green, driving net and 30 

bunker. 
She has outstripped the 89 other 

juniors at her golf club, Yeovil, most of 
whom are older boys. ‘I like the 
competition, the adrenaline buzz of 35 

winning and beating the boys,’ she said. 
Heni, as she is known, also shines at 
hockey and gains top marks for her 
school work. 

She started playing golf at the age of 40 

five, taught by her enthusiast father Ian – 
but now she has completely outclassed 
him. He plays off a comparatively weak 
handicap of 13. Mr Brockway, 43, who 
owns a building company, said: 45 

‘Henrietta is an exceptional talent. Some 
people say we should put the brakes on 
for several years, but how can you stop a 
child who has set herself an ambition?’ 

Heni’s coach Sarah Claridge, 31, of 50 

the Kendleshire Golf Club, near Bristol, 
said: ‘She is definitely the best player of 
her age I’ve ever seen. She has amazing 
determination to excel, whatever it takes, 
and has already told me she wants to be 55 

the best in the world.’ 
Heni has her future all mapped out. 

She hopes to turn professional by 18 and 
go to university at St Andrews – the 
home of golf. She then wants to gain 60 

experience on the European tour, before 
playing in America. 

For the time being, though, golf is a 
family affair. Heni’s Mauritian mother 
Georgina, 32, took up the sport three 65 

years ago and her brother Aaron, 10, 
has also followed in her footsteps. 
 

 
 

Daily Mail 

   noot 1 handicap = a golf term. The lower the number the better you are. 
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1p  21 What becomes clear about Henrietta Brockway in lines 1-20? 
A At first she had quite a different career in mind. 
B She has not found the right coach yet. 
C She has turned out to be a promising young talent. 
D She is financially supported by a rich professional. 
 

1p  22 What is said about Henrietta’s daily routine in lines 21-31? 
A After school she does her homework and tries to put in a few hours of practising golf. 
B Before and after school she works on her physical condition and her golfing skills. 
C She attends school in the morning and watches golf matches in the afternoon. 
D She spends all her time practising golf on their own private facilities at home. 
 

1p  23 What do lines 40-49 tell us about Henrietta’s father? 
A He is a bit jealous that Henrietta is a better player than he is. 
B He is not able to play golf any more because of his physical condition.  
C He realises that Henrietta is special and cannot be held back.  
D He started up a building company after his golf career turned out to be a failure. 
E He trained Henrietta himself, but would not do so again. 
 

1p  24 ‘Heni has her future all mapped out.’ (line 57) 
What are Heni’s plans for the future according to lines 57-62? 
A She is going to end her golf career to become a full-time student again. 
B She is going to travel the world when her golf career is over. 
C She wants to combine her golf career with an academic study. 
D She wants to improve her skills in America. 
 

2p  25 Henrietta heeft er veel voor over om in haar sport succes te hebben. 
 Geef van ieder van de volgende citaten aan of de zin/het citaat uit de tekst wel of niet 

weergeeft dat Henrietta veel voor haar sport overheeft. 
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in je uitwerkbijlage. 
1 Henrietta … day (lines 21-22) 
2 I like … said. (lines 34-36) 
3 Henrietta … talent (line 46) 
4 She has… takes (lines 53-54) 
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TEKST 11 
 

2p  26 In een jeugdblad wordt aan vier meisjes gevraagd waar ze, behalve schoolwerk, gestresst 
over kunnen zijn. 

 Zet in de uitwerkbijlage de goede voornaam achter de genoemde stressfactor. 
1 gevoel van onveiligheid 
2 problemen binnen het gezin 
3 relatie met haar vriendje 
 

 
Rachael Helschein,  
15, Haiku, Hawaii 
 
 “My family and my 
schoolwork. My family 
and I don’t always get 
along. I also attend a 
private school that 
assigns loads of 
homework every night, 
which doesn’t give me a 
lot of time to do the 
things I like to do that 
help me deal with 
stress”. 
 

 
Nicole Mason, 15, 
Pikesville, Md. 

 
 “Everyday things. At 
school there’s pressure 
and high expectations. 
After school, just walking 
to your house you are 
afraid that you may get 
kidnapped or jumped. 
You’re not even safe at 
home. War is calling, and 
you may wake up to 
terrorist calls or buildings 
crashing.” 
 

Jessica Summa, 16, 
Wethersfield, Conn.  
 
“School is the biggest 
source of stress in my life. 
Waking up early, 
concentrating all day 
and high expectations 
are a lot to handle! 
School is a daily battle 
on so many levels – 
social, academic and so 
on – and combines 
many difficult aspects of 
life all in one place.” 
 

 
Silvia Diaz, 14, Long 
Beach, Calif. 
 
 “My number one source 
of stress is whenever I 
have problems at school 
or with my guy because I 
have to figure out how 
to solve whatever is 
going on with me.” 
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TEKST 12
 

1p  27 Op een markt in Italië zie je een bord hangen. 
Waarom zou de eigenaar van de kraam dit bord hebben opgehangen? 
A om de kleding die aan het rek hangt aan te prijzen 
B om mensen te waarschuwen tegen zakkenrollers 
C om te voorkomen dat er kleding gestolen wordt 
D om te zorgen dat mensen hun hoofd niet stoten 
 

 
 
 
 
 
 

MAFIA WARNING! 
You pinch our clothes 
we punch your head 
or belly button:    OK! 
if can’t reach head. 
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TEKST 13 
 
 

 
 

 1  Seventy per cent of 
children living in cities 
carry infections caused by 
pigeon droppings, new 
research has found. Many 
flu type illnesses, 
diagnosed as viruses, may 
actually be caused by a 
fungus¹ carried by pigeons. 
The findings of this 
research will help London 
Mayor Ken Livingston’s 
campaign to keep the 
flocks of pigeons away 
from Trafalgar Square. He 
has described the pigeons 
as “rats with wings”.  

 2  The research was 
carried out by a team from 
the Albert Einstein College 
of medicine. They selected 
200 otherwise healthy 
children from the Bronx 
area in New York, which 
also has huge flocks of 
pigeons. They found out 
that at the age of five, 70 
per cent of the youngsters 
were infected. 

 
 
 

3   Dr David Goldman, 
in charge of the American 
research, said: “We don’t 
know the long term 
consequences of infection, 
but it is clear from our 
findings that many children 
are infected. We have to  
determine what the 
consequences are, both 
short and long term. But we 
do know that it is not good 
to have a chronic infection 
in your body.” He added: 
“The way to protect the 
children would be 
vaccination, although that 
might mean vaccinating 

them at an early age to 
prevent diseases in adult 
life. Otherwise we have to 
think of a way of getting 
rid of the pigeons 
altogether.”  

 4  Mr Livingstone’s 
plan to reduce the number 
of pigeons in Trafalgar 
Square is being  
   30    by the Pigeon 
Alliance, a group of around 
thirty individuals defending 
the birds. The alliance 
decided to help the birds 
after a High Court action 
removed the licence from 
pigeon feed seller Bernard 
Rayner. Over the past few 
months the alliance has 
distributed more than a ton 
of seed to feed the birds on 
a daily basis.  

5   After a gradual 
reduction in feed the birds 
received their last official 
hand out on 30 April. It is 
hoped this will make the 
pigeons start moving 
elsewhere.

 
 
 
 
 
 

noot 1  fungus = schimmel 
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1p  28 Why has Mayor Ken Livingstone described pigeons as "rats with wings"? (paragraph 1) 
Pigeons 
A are a danger to public health. 
B cause damage to monuments. 
C make too much noise. 
D sometimes scare children. 
 

2p  29 Dr David Goldman noemt twee oplossingen voor het 'duivenprobleem'. (alinea 3) 
 Schrijf die twee oplossingen op. 

 
1p  30 Kies uit de gegeven mogelijkheden het woord dat het beste past bij    30    in  

alinea 4. 
A criticised 
B encouraged 
C ignored 
 

1p  31  Wat deed de 'Pigeon Alliance' om de duiven te helpen? (alinea 4) 
 
TEKST 14 
 

1p  32 Randy schaamde zich voor zijn 'Halloween-grap'. 
 Wat was er gebeurd? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I egged her on! 
 
It was Halloween and for me that means: pranks. My friends and I had bought 
dozens of eggs, certainly not for making omelets! Wearing masks that were really 
hard to see in, we all hopped in a car and went to the local supermarket to look for 
victims. A well-dressed woman left the supermarket … she was the perfect victim! 
When our car stopped beside her, I jumped out and prepared to throw my egg 
when I realized that the well-dressed woman was my mom! Unfortunately, it was 
too late – the egg had slipped out of my hand and splattered right in my mom's 
face! I ran back to the car and prayed my mom wouldn't recognize me – or my 
friend's car. She didn't, but I felt so ashamed. 
 

Randy, 15 
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TEKST 15 

 
Two men in a boat … a whale … sharks

 
SIMON CHALKS TELLS HOW HIS ATTEMPT TO 
ROW THE INDIAN OCEAN BECAME A BATTLE 
FOR SURVIVAL FOR HIM AND HIS ROWING 
MATE BILL GREAVES. 
 

Setting off to row across the Indian 5 
Ocean should have been one of the 
greatest moments of my life. When we 
left Kalbarrie, Western Australia, for our 
3,800 mile trip to Reunion Island, nearly 
2,000 people lined the shores, cheering 10 
and clapping enthusiastically. But we 
didn't know then that our attempt to 
break a 30-year-old record to cross the 
Indian Ocean in a rowing boat would be 
nothing compared to our struggle to 15 
survive. 

The first days at sea could not have 
been better. On the third evening we 
even saw a huge blue whale in close-up. 
It was magnificent! That night I decided 20 
we should get some sleep at 8pm. We 
made our boat safe and went to bed. No 
more than an hour later we were abruptly 
woken up by a loud bang. Instantly the 
boat moved sideways, then upside down. 25 
Our rowing boat was designed to right 
herself after capsizing, or at least that's 
what we thought! We still don't know 
what hit us, but we think it was a whale. 

The roof of our tiny cabin suddenly 30 
became the floor. All our loose 
belongings fell around us. I reached for a 
torch and saw there was already an inch 
of water in the cabin. Our most vital 
piece of equipment was our Emergency 35 
Position Indicating Radio Beacon 
(EPIRB). We had one lifejacket, the 
other was on deck. We decided to get 
out. Bill leaned forward and opened the 
hatch. The force of water was incredible. 40 
I took a deep breath and started to swim 
against the current and ended up on top 
of the boat. So there we were, upside 
down with nobody knowing we were in 

trouble and no way of getting hold of our 45 
emergency equipment. 

We dived into the water a few times 
to get the EPIRB back. In calm water, it 
wouldn't have been a problem, but the 
boat was rolling and lifting and then 50 
smashing back down. A last attempt was 
successful. The feeling of relief was 
immense. I activated the EPIRB more 
than half an hour after we flipped over. 
But the first plane, which we heard at 55 
2am, didn't see the light and 
disappeared, leaving us with feelings of 
despair. The first signs of light took an 
eternity to come. Then we heard another 
aircraft. We waved, whistled and shouted 60 
– please, just see us! Then it came back 
and showed it had seen us with a dip of 
its wing. Yes! On the horizon we then 
saw a ship, which was heading for us. 

As the ship was approaching, we 65 
were continually knocked off the boat. 
She was so low in the water. How much 
longer would she stay afloat? Then shark 
fears grew in my mind. We were both 
bleeding badly and we'd been lucky so 70 
far with sharks. How long would that 
last? It was difficult for the ship to get 
near enough. But the crew managed to 
haul us on deck. We were saved at last! 
Despite this adventure there will still be a 75 
next time for me. Once was enough for 
Bill, but as soon as I can get a boat 
ready, I intend to have another go. I can 
only be grateful that I am around to do it; 
I will never understand why we survived 80 
that night. Perhaps it simply wasn't our 
time.

AUSTRALIA

Kalbarrie

Geraldton

Perth

Indian

Ocean

MADAGASCAR

Reunion Island

The Sunday Times 
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1p  33 What turned out to be the most important experience for Simon and his friend Bill, 
according to lines 1-16? 
A fighting for their lives 
B having lots of fans  
C rowing across the Indian Ocean 
D trying to break an old record 
 

1p  34 '…or, at least, that's what we thought!' (lines 27-28) 
 Wat hadden de mannen verwacht dat er zou gebeuren?  

 
1p  35 What was the main problem for the two men according to lines 30-46? 

A They could not get out of the boat. 
B They could not reach the emergency equipment. 
C They had no torch and could not see a thing. 
D They had only one lifejacket. 
 

1p  36 'The feeling of relief was immense.' (lines 52-53) 
 Waarom waren Bill en Simon zo opgelucht? 

 
1p  37 'How long would that last?' (lines 71-72) 

What is Simon referring to? 
He refers to how long it would last before 
A sharks would attack them. 
B the ship would save them. 
C their rowing boat would sink. 
 

1p  38 What does Simon mean with the last sentence (lines 81-82)? 
A They had just been very unlucky. 
B They should not have gone on this trip together. 
C They were not meant to die yet. 
D They were not prepared well enough to break the record. 
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TEKST 16 
 

1p  39 Vijf jongens beantwoorden de vraag: “Wat vind je het meest verwarrend aan meisjes?” 
Welke jongen vindt dat meisjes altijd op de verkeerde jongens vallen? 
A Marcel 
B Antonio 
C Travis 
D Michael 
E Brandon 
 
 
 

 Answer the question, please! 
“What confuses you most about girls?” — Reported by Wendy Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Their 
strange 
obsession 
with holding 
something in 
their hands 
while talking. 
They’re 
always 
playing with 
their hair.” 
MARCEL, 17 
SAN JOSE, CA  
 
 
  

“I just don’t 
understand 
why the 
majority of 
girls choose 
to go out with 
jerks. Girls 
complain of 
being hurt by 
guys, but 
they still date 
the bad 
ones.” 
ANTONIO, 16 
BROOKLYN, 
NY 

“Why does it 
take them so 
long to get 
ready? My 
girlfriend will 
try something 
on and then 
change three 
times, when 
the first outfit 
looked good.” 
TRAVIS, 18 
RENO, NV 

“Once I told a 
girl I would 
maybe see 
her at a party. 
The next day 
she said I 
didn’t pay 
enough 
attention to 
her. Why do 
girls blow 
things out of 
proportion?” 
MICHAEL, 15 
HILLSDALE, 
NJ 

“Even when a 
girl likes you, 
she won’t 
always show 
it. Girls are 
flirty one day, 
and the next 
day they’re 
not. A guy 
can get mixed 
signals”. 
BRANDON, 17 
ROCKWELL, 
TX 
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TEKST 17 
 

1p  40  Waarom vindt Julia Covington dat haar vriend Craig 'in the stocks' (aan de 
schandpaal) moet? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CALMING INFLUENCE 

Two months after I 

met my boyfriend 

Dave I started 

having severe 

anxiety attacks. 

They often prevented 

me from going out. Dave could have 

left me but instead he stood by me 

through the worst of it. He was 

always understanding and 

encouraging. Now I’m much better and 

Dave had a large part to play in my 

recovery. Please put him on the 

throne. 

 

Ruth McLachlan 

Haydon Close, Newcastle-upon-Tyne 

 PICTURE 

THIS 

I was on 

my first 

date 

with 

Craig. 

After a 

lovely 

night he 

asked me in for coffee. In his 

lounge he said: ‘Want to see my 

wedding album?’ 

He showed me photos of him and his 

ex-wife on their big day. We’re 

still together, but put him in the 

stocks for a week! 

 

 

Julia Covington 

Duncan Court, Wellingborough, 

Northants 

Do you know someone who deserves to go on the throne or in the stocks? Send 

pics and reasons, plus a daytime phone number, to 'Take a Break', 24-28 Oval 

Road, London NW1 7DT. £75 paid if published. 

ON THE THRONE 

IN THE STOCKS
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2006 
tijdvak 2 

 
 

 ENGELS CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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  
 

 1 A B C D 
 
TEKST 2 
 

 2 A B C D E F 
 
TEKST 3 
 

 3 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 4 A B C 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C 
 

 7 A B C 
 

 8 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
4 juist onjuist 
 
TEKSTEN 4 TOT EN MET 6 
 

 9 A B C 
 

 10 A B C D 
 

 11 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 

A B C D  A B C D X B XA B C D  X of of 
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TEKST 7 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C 
 

 14 1 .................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
2 .................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 15 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 16 A B C 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C 
 
TEKSTEN 8 EN 9 
 

 19 A B C D 
 

 20 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
TEKST 10 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D E 
 

 24 A B C D 
 

 25 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 
1 wel niet 
2 wel niet 
3 wel niet 
4 wel niet 
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TEKSTEN 11 EN 12 
 

 26 1 gevoel van onveiligheid  ……………………………………… 
 
2 problemen binnen het gezin ……………………………………… 
 
3 relatie met haar vriendje  ……………………………………… 
 

 27 A B C D 
 
TEKST 13 
 

 28 A B C D 
 

 29 1 ..............................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 30 A B C 
 

 31 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
TEKST 14 
 

 32 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
TEKST 15 
 

 33 A B C D 
 

 34 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 35 A B C D 
 

 36 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 37 A B C 
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 38 A B C D 
 
TEKSTEN 16 EN 17 
 

 39 A B C D E 
 

 40 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Pagina: 1049Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



600051-2-633c 

Correctievoorschrift VMBO-KB 

2006 
tijdvak 2 

 
 

 ENGELS CSE KB 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en 
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, 
de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het 
centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere 

kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van 
iedere kandidaat. 
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2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de 
getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. 
Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het 
gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft 
dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor 
de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het beoordelingsmodel bij 
die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en 
beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is 
niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt 
bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere 
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting 
van score naar cijfer.   

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Engels KB kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak Engels KB zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling blijkt 

dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
TEKST 1  || 
 

 1 B 
 
TEKST 2  || 
 

 2 C 
 
TEKST 3  || 
 

 3 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
dat het (reisje/ de verrassing) zo duur was. 
 
Opmerking  
Uitsluitend als 'het hotel/de vlucht is te duur' is genoemd, geen punt toekennen. 
 

 4 B 
 

 5 C 
 

 6 B 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
 
Indien vier beweringen juist                                                                                                         2
Indien drie beweringen juist                                                                                                        1 
Indien twee of minder beweringen juist 0 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

TEKSTEN 4 TOT EN MET 6 ||  
 

 9 C 
 

 10 D 
 

 11 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Ze schreef niet genoeg / te weinig bekeuringen/bonnen uit. 
 
TEKST 7  || 
 

 12 C 
 

 13 B 
 

 14 maximumscore 2 
twee antwoorden met de volgende strekking: 

 Hij wilde altijd al model worden 
 Hij heeft meer zelfvertrouwen gekregen 
 Hij heeft meer camera ervaring opgedaan 
 Hij kan zo opvallen/gezien worden 

 
per juist antwoord  1 
 

 15 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
dat er (veel) meer meisjes (aan de wedstrijd/Model Quest) meedoen dan jongens. / dat 
er (in verhouding heel) weinig jongens meedoen. 
 

 16 B 
 

 17 D 
 

 18 B 
 
TEKSTEN 8 EN 9 || 
 

 19 A 
 

 20 maximumscore 2 
• Die staan/knip je uit in The Advertiser/het krantje 1 
• (in) de komende/volgende drie weken 1 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 10  || 
 

 21 C 
 

 22 B 
 

 23 C 
 

 24 C 
 

 25 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
Indien vier beweringen juist 2 
Indien drie beweringen juist 1 
Indien twee of minder beweringen juist 0 
 
TEKST 11  || 
 

 26 maximumscore 2 
1 Nicole 
2 Rachael 
3 Silvia 
 
Indien drie namen goed 2 
Indien twee namen goed 1 
Indien één of geen naam goed 0 
 
TEKST 12  || 
 

 27 C 
 
TEKST 13  || 
 

 28 A 
 

 29 maximumscore 2 
twee antwoorden met de volgende strekking: 
• kinderen inenten/vaccineren 1 
• de duiven kwijt zien te raken/doden 1 
 

 30 A 
 

 31 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
De duiven/Ze dagelijks/elke dag (zaad) voeren. 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 14  || 
 

 32 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Hij had een (rauw) ei in het gezicht van zijn moeder gegooid. 
 
TEKST 15  || 
 

 33 A 
 

 34 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Dat de boot (vanzelf) terug zou draaien/  
Dat de boot (vanzelf) goed/normaal/recht(op)/met de goede kant/bovenkant (in het 
water) komt te liggen. 
 
Opmerking 
Voor: Dat de boot niet zou omslaan, geen punt toekennen. 
 

 35 B 
 

 36 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
omdat ze de EPIRB/noodapparatuur terughadden / omdat ze nu om hulp konden vragen. 
 

 37 A 
 

 38 C 
 
TEKSTEN 16 EN 17 || 
 

 39 B 
 

 40 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 
Hij liet bij het eerste afspraakje/hun eerste date het fotoalbum/de foto's van zijn huwelijk 
zien (aan haar) 
 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
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Examen VMBO-KB 

2005 
 
 
 

 ENGELS CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 27 mei

13.30 - 15.30 uur
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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 is het East Links Family Park volgens onderstaande folder? 
A een dierentuin 
B een modelboerderij 
C een natuurreservaat 
D een pretpark 
 

East Links Family Park 
 
For a great day out for the children and adults in East 
Lothian’s Countryside, come to East Links Family Park. 
At East Links you’ll learn about farming, in a fun 
environment. Whether just having a stroll round, taking 
the tractor or trailer ride, there are opportunities to see 
farm animals close at hand. 
 
Open daily from 10am – 5pm 
 
Educational packages are available, and we are happy 
to take bookings for groups, school outings and 
birthday parties. Contact us on our e-mail 
grant@eastlinks.fsnet.co.uk 
 
How to find us 
Follow the main A1 trunk road, to the Beltonford 
Roundabout. Take the Dunbar exit and follow A1087 
about 500 metres, turn left at the 30mph signs along 
the John Muir Country Park Road. East Links is at the 
bottom of the road. 
 

 

East Links Family Park 
Near Dunbar, East Lothian. EH42 1XF 
Tel/Fax: 01368 863607 or 07775 713646 
E-mail: grant@eastlinks.fsnet.co.uk 
Website: www.eastlinks.co.uk 
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TEKST 2 
 

1p  2 Je wilt in New York een ‘MetroCard’ kopen. 
Welke bewering over het gebruik van de kaart is juist? 
A Je kunt alleen buiten de spits gebruik maken van het openbaar vervoer. 
B Je kunt gratis toegang krijgen tot alle bekende bezienswaardigheden. 
C Je kunt hem als officiële identiteitskaart gebruiken. 
D Je kunt onbeperkt gebruik maken van metro en bus. 
 

 
 

Pagina: 1058Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

500010-1-630o 4 ga naar de volgende pagina 

TEKST 3 
 

 
 
 
 

Britain’s leading female rap star is nominated for six Mobo-awards at the Music Of Black 
Origin show at the London Arena tonight. 
 

 1  MS DYNAMITE may be Britain’s leading 
female rap star, but anyone expecting a hardnut 
‘gangsta girl’ is in for a surprise. The 21-year-
old makes it clear in her lyrics that she is anti 
‘gangsta culture’, drug dealers and black-on-
black violence. As for her style, she likes to 
keep things low-key, dressing simply and 
avoiding photo shoots that try to make her look 
sexy, because she feels this takes the focus 
away from her music. “I’m not interested in 
flashy material things. Fast cars and diamonds 
are not where it is at.” 

 2  In fact, Ms Dynamite, whose real name is 
Niomi Daley, seems more like a social worker 
than a pop star. So it was appropriate that she 
invited me to interview her at her former 
secondary school, Parliament Hill School, in 
North London. Within minutes, news of her 
surprise arrival spread through the school like 
wildfire. It is a compliment that local star Niomi is 
careful not to take for granted. She says: “I love 
children and I want to inspire them, I don’t think 
you can underestimate the importance of that.” 

 3  Niomi proves her point by patiently signing 
autographs and chatting to pupils, making sure 
they understand the importance of good grades. 
The visit to her school is not just some clever PR 
stunt to impress a newspaper. She seriously feels 
the responsibility to give something back to her 
young fans. She says: “I really want kids to realise 
how important it is to have an education. I am 
lucky to be where I am, but I also have exams to 
fall back on if I need them.” 

 4  Niomi has experienced the hard side of life. 
When she was two, her Jamaican dad, Eyon, left 
her Scottish mum Heather. And when she was 13, 
her mum became ill with cancer and Niomi had to 
care for her young brothers and sisters. Her mother 
recovered, but Niomi has not forgotten the 
importance of setting a good example. 

 5  Niomi still lives where she was brought up, 
although she is finding it hard to fight the demands 
of success. “It has been crazy lately. I live with my 
family, but I hardly get to see them.” Despite 
Niomi’s new-found fame, she has stayed true to 
her roots and is proud of the social and cultural 
mix of her upbringing. “I have been taught to take 
people as I find them.” 

 6  Unfortunately, Niomi can speak about    7    
from personal experience. “When I was at primary 
school, people called me names like ‘black bitch’ 
and ‘black cow’. It was weird because I never 
even thought about being a different colour from 
my mum, who is white. As a kid, I didn’t see 
colour, just people. But in a way I am glad I went 
through that because it made me stronger.” 

 7  The music being recorded by many other rap 
stars is often obsessed with sex, drugs and 
violence. But although Niomi has worked with the 
controversial rapper Eminem, such subject matter 
is not for her. This refreshing approach has not 
brought down sales. So far more than 150,000 
people have bought her album A little deeper.  

 8  Niomi says: “If I had a pound for every person 
that told me I wasn’t going to get anywhere, I’d be 
a millionaire. But all it really did was make me 
stronger. Every time they said, ‘You can’t do it,’ I 
was like, ‘OK, can you give me the mike now?’” 

 9  Back at Parliament Hill School, the kids are 
begging to talk to Niomi and they all want to be 
photographed with 
her. You don’t find 
many pop stars 
visiting their old 
school to help a 
new generation find 
its feet. But clearly, 
Ms Dynamite is not 
just any pop star. 
 
 
 The Sun 

 

MMMSSS   DDDYYYNNNAAAMMMIIITTTEEE    

TOP CLASS ACT … Niomi back at her old school 
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1p  3 Why could people be surprised by Ms Dynamite according to paragraph 1? 
A She does not look and act like a typical rap star. 
B She is not really interested in rap music in general. 
C She is the most popular rap star at the moment. 
D She pays more attention to her image than to her songs. 
 

1p  4 Why did Niomi ask to be interviewed at her former school in North London according to 
paragraph 2? 
She wanted to  
A donate some money. 
B meet the people who buy her records. 
C promote her new album. 
D show her interest in young people. 
 

1p  5  Wat wil Niomi volgens alinea 3 duidelijk maken aan haar fans? 
 

1p  6 Niomi noemt in alinea 5 een nadeel van haar succes. 
 Schrijf op welk nadeel dat is. 

 
1p  7 Kies bij    7    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

A divorce 
B failure 
C poverty 
D racism 
 

1p  8 Which ‘refreshing approach’ is meant in paragraph 7? 
A Making raps about sex, drugs and violence. 
B Recording an album with rapper Eminem. 
C Selling her album at a lower price. 
D Singing about different subjects than most rappers do. 
 

1p  9 ‘If I had a pound for every person that told me I wasn’t going to get anywhere, I’d be a 
millionaire.’ (alinea 8) 

 Wat wil Niomi duidelijk maken met deze bewering? 
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TEKST 4 
 

1p  10 Wat wordt er in dit artikel gezegd over dominee Colin Amos? 
A Hij heeft veel prijzen gewonnen met bingo. 
B Hij is ontslagen als dominee omdat hij verslaafd is aan bingo. 
C Hij krijgt door de bingo-avonden meer mensen in zijn kerk. 
D Hij mag de wekelijkse bingo-avond niet meer presenteren. 
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TEKST 5 
 

1p  11 Aan zes jonge mannen wordt gevraagd: ‘If a girl cheated on you, what would you do?’ 
 Schrijf de naam op van de jongen die zijn relatie in ieder geval zou verbreken. 

 

guy talk 
if a girl 

cheated on 

you, what would 

you do? 
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TEKST 6 
 

Student may be 
charged for smelly 
hair 5 

 
 

HALIFAX, Canada – A Halifax-area teenager may face criminal charges for wearing 
Dippity Do hair gel and Aqua Velva deodorant to school after his teacher complained 
about his ‘fragrant abuse’ of the school’s no-scent policy. 
 Gary Falkenham, 17, has been suspended twice from Duncan MacMillan High School 
in Sheet Harbour, Nova Scotia, for violating the school’s strict policy banning perfumes, 5 

aftershaves and scented hairsprays and deodorants. Last month, he was forced to stay 
home for two days. His latest violation led his teacher, Tanya MacDonald (who is 
asthmatic) to launch a formal complaint with the police. “If her reaction was severe 
enough you could actually even look at a possible assault charge1),” Constable Scott 
Manning said. 10 

 The school’s strict policy is designed to prevent scented products from bothering 
sensitive students and staff, including those with allergies and asthma. “It’s a touchy 
area,” Manning said. “You can’t let your teachers become ill because of it, but it’s also a 
difficult thing to prove and a lot of kids, I think, don’t see the seriousness of it.” 
 Meanwhile, Gary’s mother, Shelley Falkenham, thinks calling police over the breaking 15 

of a scent rule is ridiculous. “The boy cares about his hygiene and he’s being punished for 
it.” She was called to the police station last month to discuss a complaint filed against her 
son because of his smell. “I just looked at the police officer and said: ‘Are you serious?’” 
 The formal policy was brought in at the start of this year after two years of trying in 
vain to get the 275 students at the rural school to follow the rules willingly, said Paulette 20 

Tate, the vice-principal. A student caught wearing smelly deodorant or other body 
products is given a warning the first two times and sent to wash off the offending 
fragrance. A third violation results in a suspension from school. As many as 10 students 
have been suspended this year, Tate said. 
 The majority of schools around Halifax have some sort of scent policy, joining public 25 

buildings and a growing number of private companies that are banning strong smells in 
the city. A few schools in Ontario have joined the crusade as well. A school in Stratford, 
Ontario, has a ban on scented products, and Peel District School Board, one of Canada’s 
largest, has run awareness campaigns that tell students: “No scents is good sense.” 
 

Halifax Daily News 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 assault charge (a legal term): if somebody is ‘charged with assault’ it means he is 
accused of having attacked a person violently 
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1p  12 What made Tanya MacDonald (line 7) launch a complaint with the police? 
A One of her students had threatened to beat her up. 
B One of her students had used perfumed products. 
C She wanted to force the school board to take action against smelly students. 
D She wanted to stop the trade in imitation perfumes at her school. 
 

1p  13 From lines 15-18 you can conclude that Gary’s mother finds it hard to believe that 
A people make such a fuss about scent. 
B someone actually complained that her son did not wash properly. 
C the police accused her of encouraging her son’s behaviour. 
D the police refuse to listen to her arguments. 
 

1p  14 Paulette Tate geeft in regel 19 en 20 aan dat men er niet in geslaagd is de studenten te 
laten meewerken. 

 In welke regel in alinea 1 tot en met 3 (regels 1-14) wordt al eerder een reden 
genoemd waarom studenten niet meewerken? 
Schrijf het regelnummer op. 

 
1p  15 What becomes clear from lines 25-29 about the scent problem? 

A It is not only schools that have to deal with the scent issue. 
B Many students have asked for clearer regulations on the use of scented products. 
C Most schools have decided to introduce an even stricter scent policy than before. 
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TEKST 7 
 

2p  16 Je wilt meedoen aan een prijsvraag uit het blad Sugar. Je weet dat het antwoord op de 
prijsvraag B (The Oscars) is. Samen met het antwoord op de prijsvraag moet je nog meer 
opsturen. 

 Geef voor elk van de onderstaande dingen aan of je het wel moet meesturen of niet. 
Omcirkel in de uitwerkbijlage ‘wel’ of ‘niet’. 
1 een handtekening van een ouder/voogd als je jonger dan 18 bent 
2 een originele slagzin 
3 een streepjescode van een flesje ‘Fanta’ 
4 je persoonlijke gegevens 

 

 
So, who would you take on this trip of a lifetime? 

Better start choosing, ’cause your mates will be 

queuing up to bag this top prize! We’ve got 

together with ‘Fanta’ to offer one lucky reader the 

chance to take their best mate to Hollywood, LA. 

How glam is that? 

 Yep, this is your chance to be treated like a 

movie star and visit all the top sights, including 

Universal Studios, and stay in a top hotel. It’ll be 

so much fun, you won’t want to come home. 

Here’s what you’ll get… 
 
Totally top prize 

You and your best mate (one of 

you must be aged 16 or over) will 

be whisked off to LA before 

Christmas for a whole five nights and four days of ‘Fanta’ 

fun, complete with £500 spending money each for some 

serious shopping! You’ll also get day passes for Universal 

Studios, a grand tour of LA’s celeb homes, and tickets to 

the latest Hollywood blockbuster movie at the world 

famous Mann’s 

Chinese Theatre. 

Phew, what a 

prize, eh? 

 Even better, 

you’ll get to stay in 

a swanky hotel on 

Hollywood 

Boulevard with all 

flights, transfers, 

and meals 

included. Life 

doesn’t get more 

Hollywood than 

that darling! 
 
How to win 
You’d be barmy to miss out on this fab ‘Fanta’ prize, so 

here’s what to do… Pop your name, age, address and 

phone number on a postcard with the answer to this 

simple question: 
 
What are Hollywood’s Academy Awards better known 
as? 
a)  The Olivers 
b)  The Oscars 
c)  The Bills 
If you’re under 18, get a parent/guardian to print their 

name and sign the postie, then whiz it off to us at: 
Sugar/‘Fanta’ Comp, PO Box 2812, London W1A 5LN, 

before June 10, 2005. 

Good luck! 

 

 
Share the fun 
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TEKST 8 
 

1p  17 Wat gaat Rachel Casey doen met de £250.000 die ze heeft gekregen? 
A Een speciaal ziekenhuis voor katten laten bouwen. 
B Enkele opvangcentra opzetten voor mishandelde katten. 
C Onderzoek doen naar het probleemgedrag van katten. 
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TEKST 9 
 

 

Age of flight 
Polly Vacher, 56, sets off today in an attempt to set a new record for flying around the 
planet alone. By Eve-Ann Prentice 
 

olly Vacher feels like a 16-year-old 
— even as she discusses death. "I 
am not frightened of dying, but I am 
afraid of how I might die," says the 
former music teacher. Odd words, 5 
perhaps, from a woman of nearly  

60 who sets out today in an attempt to set a 
new record for flying solo around the world. 
Polly will cross vast expanses of ocean, desert 
and jungle in an attempt to become the first 10 
woman to fly alone around the planet, in a 
small aircraft, via Australia and the Pacific. 
The flight is all the more remarkable because 
Polly, a mother of three, learnt to fly a plane 
just seven years ago — a time-span after 15 
which many private pilots still wouldn't think 
of crossing the Channel.  
 "But I could die on my own doorstep, or 
more likely in my car or on a train," she says 
wryly. "Of course, there will be things that go 20 
wrong, but I have been thorough in the 
planning—and if your number's up, your 
number's up." Part of the planning and 
training has involved eating worms while 
learning survival techniques from ex-25 
commandos and being trapped under water to 
learn how to escape from a submerged 
cockpit. 
 The prospect that worries 
her most is the take-off from 30 
Birmingham, when she will be 
accompanied by a Harrier jump 
jet. "It will be flown by a really 
top pilot and I hope I don't mess 
up the formation," she says. 35 
From then on, she will be alone 
as she navigates her way across 
Europe, the Middle East, India, 
the Far East and on to Australia 
before returning via the Pacific, 40 
Los Angeles and Iceland.  
 So what makes a woman of 
nearly 60 take on a mission that 
makes many pilots half her age 
turn white? "In 1989 I did a45 

sponsored sky-dive and became hooked on 
it," she says, but her husband Peter, 58, was 
terrified. The couple wanted to do something 
together so they both learnt to fly. Aviation 
has also deeply influenced the couple's sons: 50 
Julian, 32, is a jumbo jet pilot with Virgin 
Atlantic, Clive, 30, is an aircraft engineer in 
America, while Brian, 28, is cameraman for 
the British women's sky-diving team. Yet 
while her husband has remained a fair-55 
weather flyer, like most private pilots, Polly 
has gone on to achieve a qualification 
normally taken only by commercial pilots. 
"It's not very often that I get held up by bad 
weather," she says. 60 
 Her training for the round-the-world 
attempt has included practising forced 
landings over land and water with Jack Thorn, 
a former Spitfire pilot. "He is my guru," she 
says. "He is wonderful, very relaxed, and he 65 
makes you feel that you can do anything. As 
part of a jungle and desert survival course, we 
spent five days of 'hell on earth' in the Lake 
District. It was pouring with rain and I was 
carrying 15 kilos on my back."  70 
 Peter will track his wife's flight, meeting 
her en route in India, Australia and Los 
Angeles. "I shall be flying in a jet that has 747 

written on the side," he jokes. 
"I am not worried about Polly 75 
because she always keeps her 
head cool." Like many 
pioneers before her, she tends 
to brush aside the risks. "Did 
she tell you what happened last 80 
week?" Peter asks. "No? There 
was a total instrument failure 
on the aircraft as she was 
coming in to land through 
thick cloud, unable to see 85 
anything, at Birmingham. She 
had to be talked down ... but 
she kept a cool head." 
 
 The Times 

 
 

P 
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1p  18 Welk van de onderstaande citaten uit de eerste alinea geeft aan dat het opmerkelijk is dat 
juist Polly Vacher een solovlucht rond de wereld wil gaan maken? 
A ‘Polly Vacher feels like a 16-year-old’ (line 1) 
B ‘the former music teacher’ (lines 4-5) 
C ‘learnt to fly a plane just seven years ago’ (lines 14-15) 
 

1p  19 What becomes clear about Polly Vacher from lines 18-28? 
A She has prepared very well for her risky flight. 
B She is used to getting into dangerous situations all the time. 
C She thinks it is safer in the air than on the ground. 
D She would rather die in a plane accident than at home. 
 

1p  20 According to lines 29-41 Polly is most afraid that she  
A will damage her ultra-modern aircraft in any way. 
B will lose her way across the different parts of the world. 
C will not make a good impression at the beginning of her flight. 
 

1p  21 Lines 42-49 (‘So what … to fly.’) explain  
A why Polly and her husband decided to take up flying lessons. 
B why Polly prefers sky-diving to flying. 
C why Polly’s husband became frightened of flying. 
 

1p  22 “It’s not ………weather” (lines 59-60) 
Polly says this to illustrate that 
A her husband is right only to fly in fair weather. 
B she has been trained to fly in almost any kind of weather. 
C the weather is usually quite good where she lives. 
 

1p  23 What does Polly want to make clear about Jack Thorn in lines 61-70? 
A He has given her self-confidence through his training. 
B He has trained her to fly fast planes as well. 
C He will accompany her during the dangerous flight. 
D He will be planning the route for her solo flight.  
 

1p  24 What can be concluded about Polly’s husband from the last paragraph (lines 71-88)? 
A He does not understand why his wife wants to set the record. 
B He fears his wife will face engine trouble on the way. 
C He is confident his wife will manage if she gets into serious trouble. 
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TEKST 10 
 

1p  25  Welke twee dingen moet je volgens dit artikel doen om kaartjes te winnen voor de 
show van Rebellion? 
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TEKST 11 
 

“I WAS THE SOLE SENIOR AT MY SCHOOL” 
 

 1  Imagine walking into the classroom 
on the first day of school and 
seeing….no one. That's what it’s been 
like almost every day for me. From 
kindergarten to seventh grade, I was the 
only person in my class. Then I went to 
Harrold High School and I have just 
graduated as the sole senior there! 

 2  People are always so amazed when 
they hear I’m the only senior. They ask 
me, “How does your school stay open?” 
or “What’s class like?” But to me it’s 
normal. Here is the deal. My town is 
really small, so there are only a few kids 
in every class. During my junior year, 
there were actually two other kids in my 
class, but one graduated a year early, 

and the other transferred to another 
school in the area. 

 3  It can be kind of weird when it’s just 
you and the teacher all day. It doesn’t 
matter if you get bored or tired – you 
have to pay attention all the time. But at 
the same time it’s like I have my own 
private tutor in every single class. I’ve 
also learned to be really independent. 
I’m used to taking responsibility for my 
homework and my studying. I’m not 
alone all day. Our school is really tight-
knit and I’ve made a lot of friends in the 
classes above and below me, so I still 
have a social life! 

 4  I know it is a unique situation. In fact 
NBC and CBS covered my graduation! 
They filmed me getting ready, putting on 
my cap and gown, and walking down the 
aisle to go on stage and get my diploma 
all by myself. I’ll be attending Black Hills 
State University – and there are 4,000 
students at that school. It’ll be a new 
experience for me, but I’m looking 
forward to it.  
April Kleinschmidt, 18 Harrold, SD 

 
 
 

 
1p  26 What was so unusual about April Kleinschmidt’s situation at Harrold High School 

according to paragraphs 1 and 2? 
A She was the last pupil before it closed down. 
B She was the only one who took her final exams that year. 
C She went to a special class because of her intelligence. 
 
 

2p  27 In alinea 3 beschrijft April haar schooltijd. 
 Welke twee voordelen van haar situatie beschrijft ze daar? 
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TEKST 12 
 

1p  28 Onderstaande ‘experts’ geven antwoord op de vraag hoe je een hitsingle kunt maken. 
Wie van de ‘experts’ is van mening dat je met vrolijke muziek de meeste kans op succes 
hebt? 
A Alan McGee 
B Neil Fox 
C Steve Lamacq 
D Tom Watkins 
 

 
 

Each week we ask the experts the major questions that could change our lives. With 
music’s prestigious Brit Awards coming up on February 9, OLIVIA BUXTON and JOHN 

EARLS ask… 

How can I have a hit single? 
  

ALAN McGEE, HEAD OF THE 
OASIS RECORD COMPANY, 
CREATION: 
“Don’t be afraid to take the plunge 
and pursue your dreams. I wanted to 
be a rock star but I went to work as a 

clerk for British Rail instead. 
I tried rebelling by not wearing a shirt or tie so 

I could escape – but BR kept promoting me. 
Don’t listen to anyone who laughs at you. My 

supervisor was always knocking my ambitions so 
when I became successful I sent him postcards 
from all over the world. 

Be true to yourself. You can imagine how 
many demos I get sent that sound like Oasis. They 
mean well but there’s only one Liam.” 

NEIL FOX, CAPITAL RADIO DJ: 
“Three key components determine 
the success of a hit single – a catchy 
tune, a strong marketing image and 
lots of publicity. 

A truly incredible song should 
leap at you from the radio, creating a lasting 
impression. 

But if a song doesn’t instantly catch on it’s 
bound to need further plugging which is when a 
band’s image becomes all important. Bands like 
the Spice Girls and All Saints depend on image 
as much as their music. 

And if the record still needs a boost, a record 
company can hype up the band’s profile by 
ensuring maximum press coverage.” 

  
  

STEVE LAMACQ, RADIO 1 DJ: 
“Start with a good band name, 
nothing too unwieldy. Anything too 
ambitious is always a set-back. 
Take groups like Blur, Oasis and 
Radiohead who all have one-word 

names. 
Next, make a demo tape. Then attempt to 

clinch a record deal. Of course if you’re 
successful you then need to compile a song – the 
catchier the better. I find that the contemporary 
tunes where the chorus is introduced early on 
tend to be the most successful. 

Finally, get a good radio plugger.” 

TOM WATKINS, DISCOVERED 
EAST 17 AND PET SHOP BOYS – 
NOW MANAGES NORTH AND 
SOUTH: 
“It’s all about working out what’s 
missing in the marketplace. At the 

moment music’s become so serious. If I see one 
more band who look like Oasis I’ll scream. 

That’s why we’re launching The Bass Boys, 
who are as much Reeves & Mortimer-style 
entertainers as they are musicians, just to get a 
smile back into the charts. 

Our music is basically aimed at young girls and 
gay men.” 
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TEKST 13 
 

1p  29 Wat is de reden dat Oli Watts zijn internetpagina ‘pupiline.net’ is begonnen? 
Hij wilde 
A in aanmerking komen voor een prijs voor de mooiste internetpagina. 
B leerlingen van allerlei scholen met elkaar in contact brengen. 
C mensen informeren hoe hij met zijn pestprobleem is omgegaan. 
D zo snel mogelijk veel geld verdienen via het internet. 
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TEKST 14 

Boy with £1m voice 
At nine, a new ‘Robbie Williams’ signs a deal to record three albums 

 
 

 1  BRITAIN’S latest music sensation, nine-year-
old Declan Galbraith, has quit the classroom 
early to go and play pool with his father. “He 
has permission to be off school because he has 
had such a hectic 24 hours,” says his mother. 
The schoolboy has just been signed for an 
incredible £1 million for recording three albums 
over the next three years, by record company 
EMI, which also records his hero, Robbie 
Williams. 

 2  Declan has been to London overnight to 
appear on morning television. It seems to be 
just a taste of things to come, as TV and radio 
representatives all want to talk to him. Declan, 
who started singing at the age of six, was 
spotted at a talent show by songwriter Barry 
Mason, who wrote the Tom Jones hit Delilah. 
His parents initially had no greater goal in mind 
for him than possibly a child’s role in a West 
End musical. Now he has acquired an agent, a 
production company and a manager. 

 3  Back at home – a three-bedroomed semi on a 
run-down estate south of London – there are no 
signs that the family 
fortune may be about 
to change forever. 
“We are going to try 
to see this thing 
through properly,” 
says Alec, Declan’s 
father. “Declan has a 
sister, Bernadette, 
who is only six, and 
we need to maintain 
as normal a family life 
as possible.” 

 4  Declan is lying on 
the floor practising his 
signature for 
autographs. It takes 
him a good minute to 
write his name in a 
loopy hand. He 
sighs... “It’s still 
dreadful, Dad.” His 

father watches as he tries again. “It’s a bit slow. 
You are going to have to hurry up. Maybe you 
should just write ‘Dec’,” he suggests. 

 5  “It’s all a bit unreal,” says Alec Galbraith, 
who gave up his job as an electrician three 
weeks ago to be able to accompany his son on 
the show business circuit. “A year ago we were 
still just doing competitions when he won cups 
or maybe £100. He didn’t even always win.” 

 6  Declan, in the meantime, has rushed upstairs 
to his bedroom to show off his new Play 
Station 2. Although pictures of heroes such as 
Robbie Williams, Westlife and Alan Shearer 
decorate his walls, two cuddly toys are still 
propped up on his Mr Blobby pillow case. “I 
just use them to keep my feet warm,” he insists. 

 7  A professional singing coach calls once a 
week for two hours to try to help strengthen 
Declan’s voice so that it will see him through 
puberty. Declan’s school is said to be fully 
behind him and his new career, although his 
   7    is now being supplemented by a private 
tutor. “The things I like most are science and 
maths,” he says. “Everyone thinks I’m weird 

because I like maths.” 
“Just because you like 
maths doesn’t mean 
you are good at it,” his 
father chips in. 
 Last week record 
company EMI 
announced they have 
to send off 1,800 
employees. They hope 
Declan’s signing the 
contract will be the 
beginning of happier 
times. Spokesman 
Teresa Hart said 
yesterday: “He is like 
a young Robbie 
Williams, a real 
natural.” 
 
 Adapted from:  

   Daily Mail 

 
 

Something to shout about: Declan Galbraith 

8 
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1p  30 Why is Declan Galbraith not at school, according to paragraph 1? 
A He has been very busy, so he is allowed to relax now. 
B He has just recorded a song for his new CD. 
C He has to practise because he is going to give a concert. 
D His mother has kept him home because he was not feeling well. 
 

1p  31 What becomes clear about Declan from paragraph 2? 
A He has always wanted to become popular. 
B He has been given a leading part in a musical. 
C He is becoming quite famous. 
 

1p  32 What can be concluded about Declan’s family according to paragraph 3? 
A They have bought many things they have always wanted to buy. 
B They have decided to move to another part of the country. 
C They try to go on living just like they always have. 
 

1p  33  Waar is Declan ontevreden over volgens alinea 4? 
 

1p  34 Alec Galbraith says ‘It’s all a bit unreal’ (paragraph 5) because 
A Declan did not win any of the song contests. 
B life in show business can be very disappointing. 
C spending so much time with Declan made him lose his job. 
D their life has changed so much owing to Declan's success. 
 

1p  35 Why are the ‘cuddly toys’ mentioned in paragraph 6? 
To show that Declan 
A already acts as if he is much older. 
B has been given a lot of toys by his fans. 
C is only interested in playing, not in success. 
D is successful, but still just a kid. 
 

1p  36 Kies bij    7    in alinea 7 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A education 
B record company 
C singing career 
D spare time 
 

1p  37 De platenmaatschappij EMI is blij met het nieuwe natuurtalent. 
 Waarom zijn ze er juist op dit moment zo blij mee? (alinea 8) 
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TEKST 15 
 

1p  38 In het blad Twist geven lezers hun mening over Kelly Osbourne uit de TV serie 
The Osbournes. 

 Welke twee meisjes hebben kritiek op het taalgebruik van Kelly? 
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TEKST 16 
 

1p  39 Wat kun je gratis bezoeken volgens onderstaande folder? 
A de tentoonstelling over het nieuw te bouwen parlementsgebouw van Schotland 
B een museum over de geschiedenis van het Schotse parlement 
C het zojuist geopende parlementsgebouw van Schotland 
 

 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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TEKST 17 
 

1p  40 Wat wordt in onderstaande tekst duidelijk over de zangeres Madonna? 
A Ze heeft veel hulp gehad om in de showwereld terecht te komen. 
B Ze heeft veel verschillende baantjes gehad voor ze uiteindelijk beroemd werd. 
C Ze is eigenlijk bij toeval in de showwereld terechtgekomen. 
D Ze komt uit een gezin dat haar heeft gestimuleerd een muziekcarrière op te bouwen. 
 

 

einde  500010-1-630o* 
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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. 
 
 
TEKSTEN 1 EN 2 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C D 
 
 
TEKST 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
 

 6 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
 
TEKSTEN 4 EN 5 
 

 10 A B C D 
 

 11 ................................................................................................................................................  
 
 

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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TEKST 6 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 

 14 regel ........................................................................................................................................  
 

 15 A B C 
 
 
TEKSTEN 7 EN 8 
 

 16 1 wel niet meesturen 
2 wel niet meesturen 
3 wel niet meesturen 
4 wel niet meesturen 
 

 17 A B C 
 
 
TEKST 9 
 

 18 A B C 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C 
 

 22 A B C 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C 
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TEKSTEN 10, 11, 12 EN 13 
 

 25 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 

 26 A B C 
 

 27 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C D 
 
 
TEKST 14 
 

 30 A B C D 
 

 31 A B C 
 

 32 A B C 
 

 33 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C D 
 

 36 A B C D 
 

 37 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
 
TEKSTEN 15, 16 EN 17 
 

 38 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 

 39 A B C 
 

 40 A B C D 
 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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500032-E-630o-KB   

ERRATUMBLAD 2005-1 
 
ENGELS CSE KB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven voor kandidaten die gebruik maken van de Daisy-cd-rom 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen Engels CSE KB vmbo op vrijdag 27 mei, aanvang 13.30 uur moeten de 
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin van de zitting 
worden voorgelezen en/of uitgereikt aan de kandidaten die gebruik maken van de Daisy-cd-rom. 
 
 
Op pagina 20 is in tekst 15 “What do you think of Kelly”, bij de derde alinea (het tekstje van Hillary) 
niet ingelezen van wie het citaat afkomstig is. De afsluitende woorden “... Hillary, 14” ontbreken. 
 
Het is van belang dit aan de betreffende kandidaten door te geven. 
 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
Drs. J. Bouwsma 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS CSE KB 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en 
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, 
de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het 
centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere 

kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van 
iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de 
getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. 
Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het 
gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft 
dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij daardoor 
de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het beoordelingsmodel bij 
die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en 
beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is 
niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt 
bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere 
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting 
van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd gezag 
gegeven regels. 

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Engels CSE KB kunnen maximaal 42 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor het vak Engels KB zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling blijkt 

dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
TEKSTEN 1 EN 2 || 
 

 1 B 
 

 2 D 
 
 
TEKST 3  || 
 

 3 A 
 

 4 D 
 

 5 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Dat het belangrijk is een diploma te halen / een goede opleiding te hebben. / Goede 
cijfers zijn belangrijk. 

 
 6 maximumscore 1 

één van de antwoorden met de volgende strekking: 
 Ze ziet haar familie nauwelijks meer. 
 Ze vindt het moeilijk om aan alle verwachtingen/eisen te voldoen. 

 
 7 D 

 
 8 D 

 
 9 maximumscore 1 

een antwoord met de volgende strekking: 
 (Dat ze zo ver gekomen is ondanks het feit) dat niemand in haar geloofde (en dat ze 

nu toch succes heeft.) / Dat het goed is dat ze haar eigen weg heeft gekozen/niet 
naar anderen heeft geluisterd. / Veel mensen dachten dat ze het niet zou maken. 
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500010-1-630c 4 

Vraag Antwoord Scores

TEKSTEN 4 EN 5 || 
 

 10 D 
 

 11 maximumscore 1 
Tommy (Planson) 
 
 
TEKST 6  || 
 

 12 B 
 

 13 A 
 

 14 maximumscore 1 
regel 14 / a lot of kids don’t see the seriousness of it 
 

 15 A 
 
 
TEKSTEN 7 EN 8 || 
 

 16 maximumscore 2 
1 wel (meesturen) 
2 niet (meesturen) 
3 niet (meesturen) 
4 wel (meesturen) 
 
Indien vier beweringen juist 2 
Indien drie beweringen juist 1 
Indien twee of minder beweringen juist 0 
 
Opmerking 
Als de leerling het foute antwoord doorstreept in plaats van het goede te omcirkelen, 
dient u dit goed te rekenen. 
 

 17 C 
 
 
TEKST 9  || 
 

 18 C 
 

 19 A 
 

 20 C 
 

 21 A 
 

 22 B 
 

 23 A 
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Vraag Antwoord Scores

 24 C 
 
TEKSTEN 10, 11, 12 EN 13 || 
 

 25 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 (09063636934) bellen en (telefonisch) een vraag beantwoorden 
 
Indien slechts één element is genoemd 0 
 

 26 B 
 

 27 maximumscore 2 
twee antwoorden met de volgende strekking: 
• je/ze krijgt veel aandacht / elke les is een privé-les 1 
• ze heeft veel verantwoordelijkheidsgevoel gekregen / zij is erg zelfstandig geworden 1 
 

 28 D 
 

 29 C 
 
 
TEKST 14 || 
 

 30 A 
 

 31 C 
 

 32 C 
 

 33 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 (over het feit dat hij) zijn handtekening (nog niet goed/snel genoeg kan zetten) 
 

 34 D 
 

 35 D 
 

 36 A 
 

 37 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 omdat ze 1800 mensen moeten ontslaan / het slecht gaat met het bedrijf (en ze 
hopen dat het nu weer beter zal gaan met het bedrijf) 
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Vraag Antwoord Scores

TEKSTEN 15, 16 EN 17 || 
 

 38 maximumscore 1 
Hillary en Jennine 
 
Indien slechts één naam juist is 0 
 

 39 A 
 

 40 B 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar de Citogroep. 
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500040-2-630o 

Examen VMBO-KB 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 ENGELS CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13.30 - 15.30 uur
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500040-2-630o 2 ga naar de volgende pagina 

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 wordt in onderstaande tekst aangeboden voor £11 per persoon? 
A een overnachting in een Schotse jeugdherberg naar keuze 
B toegang tot een groot aantal Schotse bezienswaardigheden 
C vervoer per bus van Edinburgh naar diverse Schotse plaatsen 
D zeven dagen gebruik maken van het Schotse openbaar vervoer 
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500040-2-630o 3 ga naar de volgende pagina 

TEKST 2 
 

1p  2 Voor wie zijn de boeken van Letts bedoeld volgens de advertentie? 
A voor leerlingen die zich goed willen voorbereiden op hun examen 
B voor leraren die behoefte hebben aan kant en klare proefwerken 
C voor ouders die hun kinderen willen helpen bij hun huiswerk 
D voor scholen die hun bibliotheek willen uitbreiden 
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500040-2-630o 4 ga naar de volgende pagina 

TEKST 3 
 

1p  3 De Europese Commissie is van plan tabaksreclame te verbieden. Vijf jongeren geven hier 
hun mening over. 
Wie is tegen het verbieden van tabaksreclame? 
A Christopher Mitchinson 
B Hannah Denison 
C Wendy Pearson 
D David Parrett 
E Amy Crabtree 
 
 

Should tobacco ads be banned? 
 
THE EUROPEAN Commission has 
proposed a total ban on all advertising and 
promotion of tobacco. 

Smoking kills 300 people a day in the 
UK and most smokers start when they are 
children. 

We asked readers for their views on 
smoking and whether they thought the 
government should be supporting the call 
to ban tobacco advertising. 

 
Christopher Mitchinson, 12, of 
Newcastle: “I have joined Smokebusters 
North East. It is for 8-14-year-olds. Most 
people start smoking at that age, then get 
the habit for life.” 

It annoys Christopher when he sees 
advertising hoardings at sports grounds 
promoting tobacco. “I think that’s a bit daft 
when you see all those fit people running 
around the pitch and they are promoted to 
smoke.” 

YOUR VIEWS ON THE NEWS 

Hannah Denison, 14, of South 
Humberside: “People are influenced by 
advertising. I think we should support the 
ban. A small number of my friends smoke 
because they think it’s big. It’s wrong. It’s 
bad for you. I think it should be banned in 
public places.” 

Wendy Pearson, 15, of Skegness: “I have 
a couple of friends that smoke because 
their family do or friends do. It’s pressure 
from other people. The adverts just 
influence which brand people smoke, not 
whether they smoke. It’s up to the 
individual whether they take any notice.” 
Wendy disagrees with the European 
Commission because she believes 
responsibility lies with the individual. 
 
David Parrett, 12, of Surrey: “Smoking 
reduces your life span and it’s a waste of 
money. All of my friends are against it. 
Young people smoke because they think it 
looks like the in thing to do. I think they 
are silly.” 

David is all for a total ban on tobacco 
advertising. 

 
Amy Crabtree, 13, of Kent: “Smoking is 
awful. I travel to school by train and when 
we get on, it is packed with schoolchildren 
and it’s normally just the seats in the 
smoking compartments that are left. It’s 
covered in cigarette butts and really 
smokey. You go in there and keel over 
with the smell. Your clothes all stink of 
it!” 
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TEKST 4 
 

1p  4 Welk voordeel hebben bezoekers die de Edinburgh Tour hebben gemaakt als ze hun 
buskaartje bewaren, volgens de folder? 
Ze kunnen 
A goedkoop winkelen in een aantal winkels. 
B gratis een aantal attracties bezoeken. 
C korting krijgen op een volgende rit met dezelfde busmaatschappij. 
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TEKST 5 
 

Bullies couldn’t stop me becoming a star 
When Kaci's friends became bullies, she was determined they wouldn't stop her dreams of being a 
singer… 
 

When I was eight years old, we moved to 
another part of Florida. I was excited about 
moving, but scared about making new friends. 
It took a while, but slowly I did make friends 
with a group of girls and it was a huge relief. 5 
At the same time I was working on my musical 
career, and I began singing and dancing in TV 
commercials. By the time I was 10, I was 
travelling around America and felt like I was 
really getting somewhere. Unfortunately, not 10 
everyone was pleased for me and my friends 
soon started to sneer and were envious of my 
success. 
One lunchtime I asked the girls to save me a 
seat while I got my food. But, when I got to 15 
the table, they’d squashed together so tightly 
that I couldn’t sit down. I laughed it off, 
thinking they were only messing about, but 
they did the same thing the next day, and the 
rest of the week. I felt so confused. A couple 20 
of the girls said they were only playing, but 
then, on Monday, they did the same thing 
again. They thought it was funny watching me 
find a seat alone, but it really hurt. 
There were three ring-leaders who started 25 
tormenting me. The others, like sheep, just 
went along with them. I tried speaking to 
them, but although they’d listen to me and 
agree that they were in the wrong, when it 
came down to    7    they wouldn’t stand up for 30 

me. I felt so betrayed. 
Although I was hurt, I was determined not to 
let them beat me. I began sitting with some of 
the older students, including two of the cutest 
boys in school, hoping to show the girls that 35 

I could bounce back. Instead, they tried to 
turn the situation around. They said I was 
being snobbish by not sitting with them. I 
couldn’t believe it and felt really stressed out. 
Over the months that followed, the teasing got 40 
worse. When the class got into groups for PE, 
I was always left out and made to feel like an 
outcast. My grades started to slip because 
I was so unhappy – I just couldn’t concentrate 
and I stopped putting my hand up in class to 45 
save the comments and teasing. Each night 
I’d cry into my pillow, hoping that the bullying 
would stop. 
In spite of the bullying, my singing career was 
starting to take off. But that just upset the 50 
bullies even more, and gave them more 
reason to pick on me. After about six months 
of daily bullying, I couldn’t take it anymore. 
I told my mum what was happening and she 
persuaded me to let her speak to my teacher. 55 
My teacher promised to keep an eye on things 
but she just stood in front of the class and 
said, “You know, you guys, we have a real 
problem with people poking fun at other 
people.” Everyone in the class knew she was 60 
talking about me. A couple of them even 
turned around and stared at me to prove it. It 
was awful! 
At the end of that year, I was travelling so 
much, Mum got a private teacher to teach me 65 
at home. I still see the girls who bullied me 
now and then. They try to act like they’re my 
best friends and they even ask me for tickets 
to my concerts! I try not to get angry about it, 
because I know how far I’ve moved on. Still 70 
it’s hard to forget what they did. I now realise 
even more, I was lucky I had a life outside 
school. 
 
Sugar 
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1p  5 Which word describes best how Kaci's new friends felt about her? (lines 6-13) 
A admiration 
B anger 
C interest 
D jealousy 
 

1p  6 '… but it really hurt.' (line 24) 
 Wat deed pijn? 

 
1p  7 Kies bij    7    (regel 30) het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

A helping me 
B ignoring me 
C listening to me 
 

1p  8 What happened when Kaci showed the girls she didn't need them? (lines 32-39) 
A The girls accepted her as a friend again. 
B The girls tried to be friends with the older students. 
C The girls were still nasty to her. 
 

2p  9 'the teasing got worse' (lines 40-41) 
Wat voor gevolgen had dat voor Kaci? 

 Schrijf er drie op. 
 

1p  10 Which positive thing in Kaci's life is mentioned in lines 49-63? 
A Her classmates finally realised they had been wrong. 
B Her mother asked the girls to stop bullying her daughter. 
C Her singing proved to be successful. 
D Her teacher helped her stop the bullying. 
 

1p  11 Why has the bullying stopped according to lines 64-73? 
A Kaci and the girls do not see each other any more. 
B Kaci gives the girls free tickets for her shows. 
C Kaci has left her old school. 
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Send this coupon, with a second token attached to: 

PO Box 5070, Leighton Buzzard, Bedfordshire, LU95 1AB 

For further information about this offer, please call: 

01525 852 813 

Title 1 Mr   2 Mrs   3 Miss   4 Ms    

5 Other  ……………………………………………. 
 

First name ……………………….….Initial .……….. 

Surname ……..………………....……………………. 

Address ………………………...………..…………… 

…………………….…..….. Postcode .…………...… 

DOB .…….…/ …….…/ .…………. 

Daytime no …………………. Mob no……………... 

Email ………………………..………………………… 

 
On which days do you buy The Times?          
1 Mon  2 Tue  3 Wed  4 Thu  5 Fri  6 Sat  

How often do you buy The Sunday Times? 
1 Never  2 1-2 times/month  3 3-4 times/month  

As this will be a popular exhibition, timed entry is 

required. Please state two preferred dates and 
times: ……/ ………/, time ………or………/ ………/, 

time: ………Opening times: 

Saturday to Wednesday 10am-5.30pm (last admission 
4.45pm) Thursday and Friday 10am-8.30pm (last 

admission 7.45pm) Times Newspaper Limited (directly, 

or via its agents) may mail, email, SMS or phone you 
with offers reflecting your preferences. 

     THE 
     BRITISH  
MUSEUM 
   Illuminating world cultures 

TEKST 6 
 

1p  12 De tentoonstelling Unknown Amazon lijkt je wel interessant. Je wilt weten wat je moet 
doen om aan een gratis kaartje voor de tentoonstelling in het ‘British Museum’ te komen. 

 In welke alinea van de tekst, dus niet in de ‘coupon’, wordt dit uitgelegd? 
Schrijf het eerste en het laatste woord van de alinea op. 

 
 
 
exclusive offer 

Free Tickets 
 

 

 

 

 

 

 
 
Unknown Amazon – Culture in Nature 
in Ancient Brazil 
 
The Amazon Basin is one of the world’s most 
intriguing habitats, with a rich and fascinating 
history. The British Museum’s Unknown Amazon 
exhibition explores this story and you can see it 
free, courtesy of The Times. 
 
Discover over 200 artefacts which reveal the 
achievements of the tropical forest civilisation and the 
Unknown Amazon’s 12,000 year old history. Shown 
together for the first time, these objects include 
remarkable funerary urns, exquisite stone amulets, 
trophy heads and a full set of featherwork used in war 
rituals. 
For your free ticket, worth £7, you will need two 
different tokens from The Times. Attach them to the 
coupon and send them to the address on the coupon 
by December 3. The final token in this promotion will 
appear in The Times tomorrow.  
You may apply for more than one ticket, but for each 
one you request you must enclose a completed 
coupon plus two differently numbered tokens. 
For further details of this offer,  
call 01525 852 813. 

Unknown Amazon Times 

Terms and conditions 1. Offer is subject to availability (limited to a total of 10,000 free tickets) and is at the discretion of 
The British Museum. 2.Original tokens only, no photocopies. 3. Offer limited to one free ticket per set of two original 
tokens. 4. No cash alternative. 5. Closing date for applications: December 3. 6. Museum will be closed December 24-26, 
January 1 and March 29. 7. If you have not received tickets within three weeks, please assume the supply has been 
exhausted. 8. Promoters: The British Museum, Great Russell Street, London WC1 3DG. 
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TEKST 7 
 

1p  13 Hieronder staan recensies van nieuw uitgebrachte cd's. 
Welke muziek wordt beschreven als 'volkomen uit de tijd' en 'ouderwets'? 
A Kenickie: Get In 
B Celine Dion: S'il Suffisait D'aimer 
C Mike Oldfield: Tubular Bells 3 
D Suggs: The Three Pyramids Club 
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TEKST 8 
 
 
 

Maths genius 
won’t go back 
 
 
 
 
 
 
 
 The teenage maths whiz kid, Sufiah 
Yusof, who ran away from St Hilda’s 
College (part of Oxford University) this 
summer, is refusing to go back until she 
turns 18. 5 

 The 15-year-old student, who took up 
her place at Oxford at 13, has told her 
tutor that she will only go back to St 
Hilda’s when she has reached the formal 
age for it. 10 

 It is believed that she has also turned 
her back on her family life, which she 
bitterly described as a “living hell”, and 
plans to remain with her host family on 
the south coast. She was placed with 15 

them by social services in Bournemouth, 
where she fled in June after finishing the 
third year of a four-year masters course 
in maths. Police tracked down the 
teenage genius to the popular seaside 20 

resort through e-mail messages she was 
sending from an internet cafe. 
 Last week it emerged that Sufiah had 
written to St Hilda’s to accept a place in 
a few years’ time. “She’s taking a bit of 25 

time out and she’ll come back when 
she’s 18,” said Elizabeth Llewellyn-

Smith, the college principal. Llewellyn-
Smith emphasised that Sufiah could 
have coped with the demands of her 30 

studies, but described her decision as 
“very sensible” in the light of the family 
pressures the teenager appears to have 
been under. 
 Sufiah is one of five gifted children 35 

who did not go to regular secondary 
schools but were ‘taught at home’ using 
so-called “accelerated learning” methods 
developed by their father, Farooq Yusof. 
 Before she was found by police, 40 

Sufiah sent an angry e-mail message to 
her parents at their home near Warwick 
University. “I’ve finally had enough of 15 
years of physical and emotional abuse,” 
she wrote. “I’ve finally had enough of 45 

suffering because of your stupid whims 
about tennis, computing, investment 
banking, etc.” 
 Farooq Yusof insisted that a “third 
party” was involved in his daughter’s 50 

disappearance and accused Oxford 
University of a conspiracy designed to 
“discredit” his teaching methods. 

 
 

Pagina: 1098Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

500040-2-630o 11 ga naar de volgende pagina 

1p  14 What becomes clear about Sufiah from lines 1-22? 
A She has decided to take up another study as soon as possible. 
B She has put a definite end to her studies at Oxford University. 
C She will continue studying if she is immediately placed among first-year students. 
D She will return to Oxford when she can join students her own age. 
 

1p  15 How can the reaction of the college principal Elizabeth Llewellyn-Smith (see lines 23-34) 
best be described? 
A She blames Sufiah for not having the right attitude. 
B She cannot believe Sufiah’s family did not support her. 
C She can quite understand Sufiah’s decision. 
D She is quite surprised about Sufiah’s bad results. 
E She is very worried about Sufiah’s future. 
 

1p  16 What was the purpose of the e-mail message (lines 43-48) that Sufiah sent?  
It was meant as 
A a proposal. 
B a threat. 
C an accusation. 
D an excuse. 
 

1p  17 In regels 40-48 drukt Sufiah haar gevoel uit over haar thuissituatie. In een eerdere alinea 
gebruikt Sufiah een uitdrukking om haar thuissituatie te beschrijven. 

 Schrijf de uitdrukking op. 
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TEKST 9 
 

2p  18 Hieronder staan vier beweringen over de ‘Pet ID’. 
 Omcirkel in de uitwerkbijlage of de beweringen ‘juist’ of ‘onjuist’ zijn, volgens de folder. 

1 Er wordt zonder verdoving een chip bij het huisdier ingebracht. 
2 Je kunt ermee bewijzen dat je de eigenaar bent van een huisdier. 
3 Vermiste huisdieren worden ermee binnen 24 uur opgespoord. 
4 De dierenbescherming heeft bezwaar tegen het gebruik van microchips bij dieren. 
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TEKST 10 
 

1p  19 In Wales is er elk jaar een prijs voor de 'mooiste tuin bij een openbaar gebouw'. 
 Wat is er volgens dit artikel bijzonder aan de winnaars van deze prijs? 

 
 

Jailhouse 
rockery 
 
TWO inmates, Ray Simmons 
and Adrian Day, both 42, 
have won a top prize for their 
prison garden – beating 
officers from a local police 
station. 

 
The team won first prize for 

the “best garden at a public 
building” in the annual ‘Wales in 
Bloom contest’ – beating 
officers from Usk police station 
in Gwent into second place. 
 Contest judges needed 
visitor passes to get inside. 
 Ray, serving 12 months for 
threats to kill, said: “It made a 
nice change from sewing mail 
bags.” 
 And Adrian, jailed for two-
and-a-half years for violence 
offences, said: “I might take up 
gardening when I’m out next 
month.” 
 Duty governor David 
Richards said: “We are all 
delighted. The displays give all 
the staff a lift when they come 
to work as well as the 
prisoners.” 
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TEKST 11 
 

Tongue tied 
 
THE BEATLES' BIOGRAPHER RAY CONNOLLY DESCRIBES HOW STAMMERING HAS AFFECTED 

HIS LIFE… 
 

FOR as long as I can remember I’ve 
stammered. The painful memories of a 
boyhood of tongue-tied frustration never fade. 
Well, perhaps I was luckier than most. My 
memories of being picked on by other boys 5 

are few, and there would usually be loyal 
classmates to take my side if it did happen. 
But there was no one to support you when a 
teacher made a joke at your expense. ‘It’s 
C-C-C Connolly, isn’t it,’ said Mr Rogan, our 10 

Latin teacher. And Mr Pilkington in chemistry 
said: ‘Connolly, if you knew the answer you 
wouldn’t be doing all that hesitating. Sit down.  
Mr Wainwright attempted to solve my problem 
by knocking my head from my shoulders, first 15 

to the left and then to the right. I remember, 
too, being ignored, never invited to read out 
anything in class, and rarely being asked 
questions. It all happened more than 40 years 
ago. I like to think teachers are more 20 

understanding nowadays, though I bet not all 
of them are. 
I’m sure that at the time I had all the attention 
that any stammerer could have hoped for. A 
whole army attended on me: an elocutionist1), 25 

a speech therapist and even a psychiatrist. 
The trouble was, while I was getting more and 
more fluent with the speech therapist, I was 
still not able to ask for a bus ticket. I realise 
that what I was doing to overcome the 30 

stammer was learning to act. And over the 
years, I got very good at it. 
I suppose, by most standards, I should 
consider myself a success story as far as 
stammering is concerned. But even though 35 

I might be able to fool others, I don’t fool 
myself. Inside I know I’m a stammerer, full of 
tricks and techniques which give the 

appearance of relative fluency; changing the 
word I intend to say at the last second, adding 40 

a dramatic hesitation in the middle of a 
sentence. True, I may be able to speak with 
ease and confidence in professional and 
social situations, but the person who does 
that isn’t the real me. 45 

I made a funny speech at my daughter 
Louise’s wedding last year, which was 
probably the most emotional moment of my 
life. When holding a microphone in a public 
place, I’m as fluent as anyone. This fluent guy 50 

with the microphone is not, however, the 
father Louise knows at home. That’s where 
I stammer most: when I'm    24   , when I’m 
just being me. Of course, there’s always the 
worry that my stammer will return in full one 55 

day. Perhaps, one day, even idiots such as 
the employment agent in New York who, on 
hearing me stammer, said: ‘D’ you have a 
speech defect? Outside!' will take a deep 
breath, and think twice before they speak. 60 

And that is something every stammerer in the 
world has been told to do – even though it 
never works. 

 
Daily Mail 

 
 
 

noot 1  spraaklera(a)r(es) 
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1p  20 Why does Ray Connolly have bad memories of his school days, according to lines 4-19? 
A He could not keep up with the rest of the class. 
B His fellow pupils made fun of him. 
C His teachers gave him a hard time. 
 

1p  21 Ray Connolly denkt niet dat leerkrachten tegenwoordig meer begrip hebben voor 
stotterende leerlingen. 

 Schrijf het deel van de zin over uit alinea 1 (regel 1-22) waaruit dat blijkt. 
 

1p  22 Ray Connolly is door allerlei verschillende spraaktherapeuten behandeld. 
 Wat wil Ray duidelijk maken met het voorbeeld over het buskaartje? (regel 27-32) 

 
1p  23 What can be concluded about Ray Connolly from lines 33-45? 

A He failed to make a successful career because of his speech defect. 
B He has forgotten that he used to have a speech defect. 
C He is an expert in helping people with the same kind of speech defect. 
D He is still very much aware of his speech defect. 
 

1p  24 Kies bij    24    (regel 53) het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A in a hurry 
B in public 
C nervous 
D totally relaxed 
 

1p  25 ‘… even though it never works.’ (lines 62-63) 
What does not work? 
A Avoiding stressful situations. 
B Getting a job when you have a speech defect. 
C Taking some time before starting to say something. 
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TEKST 12 
 

1p  26 In dit artikel wordt een project op een basisschool beschreven. 
Wat hebben de leerlingen die deelnamen aan het project gedaan? 
De leerlingen hebben 
A bij een restaurant geld ingezameld voor een landelijke milieuorganisatie. 
B de straten in de buurt van een restaurant schoongemaakt. 
C deelgenomen aan een prijsvraag die door een restaurant werd georganiseerd. 
D uitgezocht hoe een restaurant omgaat met zijn afval. 
 
 
 

Project pupils 
probe restaurant 

packaging 
A SCHOOL in Hatfield 
was among participants 
in a nationwide project 
organised by an envi-
ronmental charity. 
 Children in year nine 
at New Briars Primary 
School investigated 
how McDonald’s at the 
Galleria deal with pack-
aging. 
 It was part of the 
Greenlink scheme run 
by Groundwork Hert-
fordshire at Mill Green. 
 The teacher supervis-
ing the project, Sarah 
Tew, said: “Basically 
we talked about waste 
beforehand, what the 
children already knew 

and what they wanted 
to find out. 
 

QUESTIONS 
 
 We then had a visit to 
McDonald’s and they 
had a tour of the shop 
and asked questions.” 
 The pupils quizzed 
staff at the restaurant 
about what sort of 
materials McDonald’s 
recycles, how waste is 
disposed of and how 
much is produced in a 
week. 
 The class then present-
ed what they had 
learned at an assembly in 
front of the whole school. 
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TEKST 13 
 

1p  27 'Shy boy (15), Manchester' is verliefd op een meisje van zijn school en wil haar mee uit 
vragen. Hij vraagt advies hierover aan de lezers van het blad J17. 
Wie van hen vindt dat hij het meisje gewoon moet vragen? 
A Danielle Evans (14), Powys. 
B D (17), Essex. 
C Life-Experienced Girlie, Bolton. 
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TEKST 14 
 

1p  28 Tijdens je vakantie in New York wil je naar een show op Broadway. Je zoekt een show die 
een prijs gewonnen heeft. 

 Schrijf de titel op van de show waar je heen gaat. 
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TEKST 15 
 

1p  29  Wat vertelt Dr Keith Hopcroft over kauwgom? 
 
 
… SWALLOW 
BUBBLEGUM? 
 
As a kid you were told – 
usually by evil big sisters – 
that swallowing bubblegum 
would knot your intestines, 
block your tummy and 
you'd die in agony. 
 “Absolute rubbish,” 
laughs Dr Keith Hopcroft. 
“The acids in your digestive 
system ensure that almost 
everything you swallow 
gets broken down and 
passed through. 
 Even razor blades,” he 
adds – much to the delight 
of the really evil big sisters. 
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TEKST 16 
 

STORMING HOME 

 
 1  Yachtswoman Emma Richards was 

back on land yesterday, after facing 13 
days of giant Atlantic waves and violent 
storms. The 27-year-old ocean racer had 
exceeded all expectations in the first leg1) 
of one of sailing’s toughest competitions: 
'the seven-month Around Alone global 
marathon'. Emma finished in fourth place 
only minutes behind the leaders. Britain’s 
latest sailing heroine 
entered the record 
books by becoming 
the first woman to 
complete a 
Transatlantic 
crossing on her own. 

 2  Aboard her 60ft 
boat 'Pindar', she 
said: "The race 
started with a couple 
of disasters,    31    
I managed to pull 
through and caught up with the other 
boats. I am very pleased with my fourth 
place. I couldn’t be happier. I hadn’t 
realised for most of the crossing that the 
record was an option as well." 

 3  Now she will have a fortnight’s break 
in Torquay, before setting off on the 
second leg of the race, enduring Atlantic 
waves and winds once again as she 
   32    Cape Town. The fifth and last leg 
of the race will end next spring. 

 4  Emma is the youngest competitor, the 
only woman and the one Briton in the 
sailing marathon. She told of her despair 
when a line, controlling her mainsail, 
broke some days after the start. "It upset 

me very much," she said, " the sail was 
damaged so badly I couldn’t use it again. 
But I had enough in me to get through. It 
takes it out of you but now I have two 
weeks to take some rest and repair the 
boat." 

 5  The last time Emma sailed solo, she 
felt so desperately alone she vowed 
never to do it again. But determined to 

sail round the world 
alone, she set off on 
the first leg from the 
Statue of Liberty. To 
combat loneliness she 
called and e-mailed 
friends and family. She 
also listened to a CD 
compiled by her sister 
and filled with songs to 
remind her of home. 
Emma said: "You can 
get really obsessed 

with the race, so far from reality. So it’s 
nice to keep in touch with friends and the 
real world."  

 6  Her delighted parents and sister 
Philippa were at the harbour in Devon to 
meet an exhausted Emma. Father Bryan, 
a Glasgow professor of 64 said: "She 
called us every three days, which was 
reassuring, but we were worried when we 
heard that one of her sails broke. For her 
to have taken it down safely on her own 
was amazing. It’s the sort of thing four 
people would have difficulty with. She told 
us it was one of the most difficult things 
she has ever had to do." 

 
Sunday Telegraph 

noot 1 etappe 
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1p  30 Why did Emma Richards enter the record books (paragraph 1)? 
A She managed to sail across the Atlantic Ocean in less than 13 days.  
B She was the first woman to sail solo across the Atlantic Ocean. 
C She won a sailing race across the Atlantic Ocean. 
 

1p  31 Kies bij    31    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A because 
B but 
C so 
 

1p  32 Kies bij    32    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A heads for 
B sails back to 
C starts from 
 

1p  33 What did Emma do when she had trouble with her mainsail? (paragraph 4) 
A She asked the other competitors in the race for help. 
B She pulled herself together and continued sailing. 
C She repaired the broken sail as fast as she could. 
 

1p  34 'She vowed never to do it again' (alinea 5) 
 Wat wilde Emma nooit meer doen? 

 
2p  35 Wat doet Emma om de eenzaamheid op zee tegen te gaan? (alinea 5) 

 Schrijf drie dingen op die ze doet.  
 

1p  36 According to paragraph 6 Emma's parents were worried because 
A it is hard to take down a sail on your own. 
B there were no extra sails on board. 
C they did not hear from her any more. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staan op de volgende pagina. 
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TEKST 17 
 

1p  37 Wie bepaalt uiteindelijk wie de winnaar is van het nieuwe TV programma Mr Right? 
A de jury van ITV1 
B de kijkers 
C de 'vrijgezel' 
D de vrouwelijke kandidaten 
 

 

einde 500040-2-630o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 ENGELS CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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. 
 
 
TEKSTEN 1, 2, 3 EN 4 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D E 
 

 4 A B C 
 
 
TEKST 5 
 

 5 A B C D 
 

 6 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 7 A B C 
 

 8 A B C 
 

 9 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
3 ..............................................................................................................................................  
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C 
 
 
TEKSTEN 6 EN 7 
 

 12 ................................................................................................................................................  
 

 13 A B C D 
 
 

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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TEKST 8 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D E 
 

 16 A B C D 
 

 17 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKSTEN 9 EN 10 
 

 18 Omcirkel 'juist' of 'onjuist' 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 19 ................................................................................................................................................  

 
 
TEKST 11 
 

 20 A B C 
 

 21 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 22 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C 
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TEKSTEN 12, 13, 14 EN 15 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C 
 

 28 ................................................................................................................................................  
 

 29 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 16 
 

 30 A B C 
 

 31 A B C 
 

 32 A B C 
 

 33 A B C 
 

 34 ................................................................................................................................................  
 

 35 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
3 ..............................................................................................................................................  
 

 36 A B C 
 
 
TEKST 17 
 

 37 A B C D 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

500040-2-630u* 

Pagina: 1114Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Correctievoorschrift VMBO-KB 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 ENGELS CSE KB 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en 
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, 
de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het 
centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere 

kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van 
iedere kandidaat. 

500040-2-630c 
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2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de 
getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. 
Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het 
gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft 
dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij daardoor 
de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het beoordelingsmodel bij 
die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en 
beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is 
niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt 
bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere 
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting 
van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd gezag 
gegeven regels. 

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
 

500040-2-630c 2 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Engels KB kunnen maximaal 40 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak Engels KB zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling blijkt dat 

het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is gebruikt, worden 
aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 

4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
TEKSTEN 1, 2, 3 EN 4 || 
 

 1 B 
 

 2 A 
 

 3 C 
 

 4 C 
 
 
TEKST 5  || 
 

 5 D 
 

 6 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 dat Kaci alleen moest zitten (eten) / dat ze van haar vriendinnen niet bij hen mocht 
zitten / dat de meisjes / haar ‘vriendinnen’ haar pestten / buitensloten 

 
 7 A 

 
 8 C 

 
 9 maximumscore 2 

drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
 buitengesloten voelen 
 ze wordt niet gekozen met gym 
 slechte cijfers halen 
 slecht kunnen concentreren 
 geen antwoord meer durven geven/geen vinger durven opsteken (in de klas) 
 huilen (in bed) 

 
Indien drie antwoorden goed 2 
Indien twee antwoorden goed 1 
Indien één of minder antwoorden goed 0 
 
 

 10  C 

500040-2-630c 3 
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Vraag Antwoord Scores

 11 C 
 
 
TEKSTEN 6 EN 7 || 
 

 12 maximumscore 1 
For … tomorrow. 
 

 13 C 
 
 
TEKST 8  || 
 

 14 D 
 

 15 C 
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 1 
(a) “living hell” 
 
 
TEKSTEN 9 EN 10 || 
 

 18 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
Indien vier goed 2 
Indien drie goed 1 
Indien twee of minder goed 0 
 

 19 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Ze zitten (allebei) in de gevangenis. 
 
 
TEKST 11  || 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 1 
 (I like to think teachers are more understanding nowadays, though) I bet not all of 

them are. 
 

 22 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 dat hij nog steeds stotterde/niet kon vragen naar een buskaartje (zonder te stotteren) 
/ dat het allemaal niets/weinig had geholpen./  Dat hij als hij bij de therapeuten was 
wel vloeiend kon spreken, maar in het gewone leven niet. 
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Vraag Antwoord Scores

 23 D 
 

 24 D 
 

 25 C 
 
 
TEKSTEN 12, 13, 14 EN 15 || 
 

 26 D 
 

 27 B 
 

 28 maximumscore 1 
Long Days’ Journey (into Night) 
 

 29 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Het doorslikken (van kauwgom) is niet gevaarlijk / het maagzuur breekt kauwgom af. 
 
Opmerking 
Als er staat: kauwgom is niet gevaarlijk, geen punt toekennen. 
 
 
TEKST 16  || 
 

 30 B 
 

 31 B 
 

 32 A 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 alleen/solo (rond de wereld) zeilen. 
 

 35 maximumscore 2 
Drie antwoorden met de volgende strekking: 

 vrienden en/of familie bellen 
 vrienden en/of familie e-mailen 
 CD (met muziek van thuis / die haar zus had samengesteld) luisteren 

 
Indien drie antwoorden goed 2 
Indien twee antwoorden goed 1 
Indien één of minder antwoorden goed 0 
 

 36 A 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 17  || 
 

 37 B 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar de Citogroep. 
 

500040-2-630c* 
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400009-1-630-515o 

Examenopgaven VMBO-KB 

2004 
 
 
 

 ENGELS CSE KB 
 

 ENGELS VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
  
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 2 juni

13.30 – 15.30 uur
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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 Je bent op zoek naar een goede lippenbalsem. Je bekijkt de test uit het blad ‘Shout’. 
 Schrijf het nummer op van het product dat je, volgens Caroline, het beste kunt kopen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2 
 
 
 
 
 
 

3      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5    
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TEKST 2 
 

1p  2 Hoe ontdekte een Amerikaanse jager, volgens onderstaand bericht, dat hij niet met een 
wilde beer te maken had? 
A De beer bleek te kunnen fietsen. 
B De beer liep niet weg voor de jager. 
C De beer liet zich aaien door een voorbijganger. 
D De beer viel de postbode niet aan. 
 

Strange but true! 
A bear was bought from a Russian circus by a tourist agent after he 
was asked to provide an American visitor with a “wild bear hunt”. 
The bear was released into Moscow’s Perdelkino Forest and the 
tourist got ready to hunt him down. As the hunter closed in on his 
prey, a postman passed by on his bike, saw the bear and tumbled off 
in surprise. Recalling his Big Top training, the bear grabbed the bike 
and pedalled off! The American later sued the tourist agent for fraud! 

 
 
 
 
TEKST 3 
 

1p  3 Wat is ‘Every picture tells a story’? 
A een prijsvraag over de geschiedenis van Groot-Brittannië 
B een reeks artikelen over de geschiedenis van de fotografie 
C een rubriek met door lezers ingezonden foto’s 
D een wedstrijd voor lezers van The Daily Mail 
 

 
 
 
THIS regular picture feature in the Daily 
Mail Readers’ Letters page offers you the 
chance to submit your photographs for 
publication. They can be previously 
unseen, of interesting features and events, 
fascinating insights into famous people or 
occasions, or a little bit of history you were 
able to witness. 
 
IN THE early 1900s, my parents – who 
were born and lived all their lives in 
Plaistow, East London – belonged to a 
local cycling club called The Pelly 
Wheelers, based in Pelly Road, Plaistow. 
They had regular outings to Epping Forest 
and other ‘green’ areas now sadly built-up. 
The girls wore long dresses and some had 
more daring divided skirts for easier 
movement. On carnival days, they 
decorated the cycles with coloured paper 
threaded round the spokes, and paper 
rosettes over the handlebars. 
 Mrs AUDREY SHORER, Ilford, Essex. 
 ■ SEND your pictures, with full details of who and what they depict, as far as you know it, to Picture Panel, 
Daily Mail, 2 Derry Street, London W8 5TT. Enclose an SAE if you want your picture returned. 
 

Every picture tells a story

Riding high: Bertha Hockley (Audrey Shorer’s mother) is on the right. Percy 
Hockley (Audrey’s father) took the photograph 
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TEKST 4 
 

1p  4 Je kijkt graag naar oorlogsfilms. 
 Welke film kies je? 

 Schrijf het nummer van de film op. 
 

Movies of the moment 
at your local cinema now 

 

1 Blow 
Brilliant acting, flashes of 
humour and an action-packed 
storyline, as Johnny Depp 
transforms himself into George 
Jung – the biggest importer of 
cocaine into America. You won’t 
like George, but you’ll be glued 
to your seats. 

 

2 Before Night Falls 
The true story of Cuban poet 
and novelist Reinaldo Arenas, 
who was persecuted under 
Castro’s regime for being gay. 
Beautifully acted by Spaniard 
Javier Bardem, with cameos 
from Johnny Depp and Sean 
Penn. 

 

3 Dracula 2001 
Stylish but surprisingly unspooky 
retelling of the world’s greatest 
vampire story. Set in London 
and New Orleans, with Jonny 
Lee Miller and Justine Waddell. 

 

4 Croupier 
Clive Owen keeps his eyes on 
the cards and the girls in this 
small-budget Brit flick about life 
in one of London’s sleaziest 
casinos. Re-released after big 
box-office success in the US. 

 

5 Another Life 
True story of ‘20s housewife 
Edith Thompson, who was 
hanged alongside her lover for 
the murder of her husband. 
Natasha Little shows what a 
natural talent she is in the 
extremely harrowing scenes 
prior to Edith’s execution. 
 

6 The Mummy Returns 
More high jinx and special 
effects, as Brendan Fraser and 
Rachel Weisz reprise their roles 
as the hero and klutzy 
Egyptologist on the trail of evil 
mummy Imhotep. Also starring 
John Hannah. 

 

7 Tigerland 
Joel Schumacher’s intense and 
moving picture of a squad of 
young Gls in training and 
leaving for Vietnam’s 
battlefields. Starring Colin 
Farrell. 

 

8 The Dish 
Flashback to the ‘60s, when an 
oddball bunch of Aussies were 
responsible for bringing the 
whole world satellite pictures of 
the Apollo 11 mission. With Sam 
Neill as the dish master. 

 

9 Get Over It 
The course of teenage love runs 
anything but smoothly in this 
warm look at break-ups and 
make-ups in high school. 
Starring Kirsten Dunst. 
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TEKST 5 
 

1p  5 Het is de laatste dag van je vakantie in Londen. Je wilt in het reuzenrad de ‘London Eye’. 
Hoe kun je nu nog aan een kaartje komen? 
A Je belt het speciale telefoonnummer en haalt je kaartje op bij de London Eye. 
B Je koopt het bij het verkooppunt naast de London Eye. 
C Je koopt het via één van de speciale kaartjesautomaten verspreid in de stad. 
D Je kunt geen kaartje meer krijgen, je bent te laat. 
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TEKST 6 
 

River Phoenix 
 

n 1993, River Phoenix, a young actor who 
had spoken out on the evil of drugs, 
collapsed on an LA pavement, after 

having taken a lethal cocktail of drugs. 
Many fans believe he had his drink spiked, 
but that was not the case. River had taken 
drugs of his own free will and lost his life to 
them. This is his story… 
 
The early years 
On August 23, 1970, River was born in the 
commune where his parents used to live. River’s 
father John was made archbishop of a religious cult 
and the family set out for the jungles of South 
America to spread the Word. By the age of five, 
living in total poverty, River and his sister Rain 
were forced to beg on the streets of Caracas, 
Venezuela. At night the family slept on the beach. 
“It was disgusting,” River recalled afterwards. “We 
were living in a shack. It had no toilet and it was 
infested with rats.”      7      River’s dad became 
disillusioned with the cult. The Phoenix family, 
which by now included sister Liberty and brother 
Leaf, returned to the US. 
In 1978, after the birth of River’s youngest sister, 
named Summer, his mother Arlyn moved the family 
to Hollywood so the children could earn a living as 
performers. “We had a vision that our children 
could captivate the world,” she enthused. River’s 
agent quickly found him work on a number of 
commercials, but River hated doing them. “I felt the 
constant lying, smiling on cue and the product 
naming was going to drive me crazy,” he said. 
Fortunately, he got a part in a popular TV series 
Seven Brides for Seven Brothers. Then, at 15, he 
appeared in the sci-fi film Explorers. The following 
year he won the role that made him famous, Chris 
Chambers in Stand By Me. 
 
Fame and Fortune 
Suddenly River was a Hollywood name and girls 
everywhere were falling for his good looks. But the 
young actor was determined not to let the success 
go to his head. “People get lost,” he said, “they 
think they have it under control but their lives are in 
pieces.” The film offers rolled in. His next film was 
Mosquito Coast, with Harrison Ford. 
His Oscar nomination for Running on Empty 
confirmed River’s position on the A-list of 
Hollywood actors. A strict vegetarian, River used  

his success to promote the benefits of a ‘clean’ 
lifestyle and spoke out against the fur trade and the 
destruction of the rainforests. And he talked about 
how easy it is for people in the movie business to 
slip into drug abuse. “You don’t have to seek it 
out,” he said, “it finds you… It’s so accessible. I 
hate all that.” 
Although by 1989 River’s career was going from 
strength to strength, his personal life was a very 
different story. Sometime, somewhere, River had 
begun dabbling with drugs and had quickly become 
addicted. The Hollywood publicity machine kept 
the news from his fans. Behind the scenes, River’s 
life was spiralling out of control. In 1993, from the 
set of his last unfinished movie, Dark Blood, he left 
a message on a friend’s answerphone saying: “I’m 
having a hard time keeping my head above water in 
this crazy business.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The last hours 
One evening after filming, River had met up with 
some friends at a club in LA. During the night he 
became hyperactive and suddenly began to vomit 
and started to shudder violently. Paramedics took 
him to a hospital. Blood samples indicated valium 
and cocaine at high levels. After 20 minutes in the 
emergency room, River was pronounced dead on 
31 October, 1993. A medic at the scene said: “It 
was the classic cocaine overreaction. It just nails 
people and stops the heart.” 
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1p  6 What becomes clear about River’s family according to paragraph 2? 
A They led a very unusual life. 
B They travelled all over the world. 
C They used to be very rich. 
D They were involved in illegal activities. 
 

1p  7 Kies bij    7    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A In the end 
B Surprisingly 
C Unfortunately 
 

1p  8 Why was it fortunate for River to get a part in a popular TV series, according to 
paragraph 3? 
A He had always dreamt of being a real film star. 
B He had grown tired of promoting goods he did not believe in. 
C He was glad to be able to help his family. 
 

1p  9 What did River mean when he said: ‘People get lost’ (line 42)? 
A It is frustrating that girls are only interested in the appearance of a male actor. 
B It is not easy for an actor to decide in which film to appear. 
C It is very difficult for famous people to deal with being a star. 
 

1p  10 ‘I hate all that.’ (lines 54-55) 
What is it that River hated? 
A ‘River’s position on the A-list of Hollywood actors’ (lines 47-48) 
B ‘the benefits of a “clean” lifestyle’ (lines 49-50) 
C ‘the fur trade and the destruction of the rainforests’ (lines 50-51) 
D ‘how easy it is for people in the movie business to slip into drug abuse’ (lines 52-53) 
 

1p  11 Volgens alinea 6 is er sprake van een tegenstelling in het leven van River. 
 Welke tegenstelling is dat? 

 
1p  12 Why was it hard for his fans to believe that River Phoenix died from taking an overdose of 

drugs? (Use the whole text.) 
They knew that 
A River always said he was against the use of drugs. 
B River drank too much alcohol, but never used hard drugs. 
C River would never take a mixture of drugs. 
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 WHY CAN’T I KISS? 

 FORBIDDEN LOVE 

 I’M SO SHY 

TEKST 7 
 

1p  13 Wie van de drie briefschrijvers krijgt het advies om zijn/haar probleem met anderen te 
bespreken? 
A Amy 
B Gijandra 
C Leo 
 

Q: My boyfriend finished with me the day after our first kiss. He went 
round telling everybody that I couldn’t kiss and some of his friends are 
now calling me ‘fish lips’. 
What did I do wrong? I don’t think I’ll ever kiss anybody again. 
Amy (17) 
 
A: The only thing you did wrong was get involved with this lad in the first 
place. He obviously used your kissing encounter as a way of backing out 
without making himself look stupid. 
He was completely insensitive to your feelings and is clearly not worth 
worrying over. He said what he did to try and impress his mates and as for 
them calling you fish lips, try to ignore it. 
Don’t let this boy put you off, I’m sure there are lots of lads who would like to 
share a snog with you. 
 

Q: I am an Asian girl and my religion does not allow boyfriends. My 
parents are also very strict about this. I am not allowed to date anybody 
and they worry when I talk to boys. 
I have started going out with a boy and I have fallen in love with him. If 
my parents found out, they would be very disappointed in me and would 
never let me see him again. I can’t talk to anybody in my family. 
What can I do? 
Gijandra (16) 
 
A: You need to tell your parents and explain the situation. They might 
understand. They would be more disappointed if they found out you were lying to 
them. 
Tell them how you feel about this boy and suggest a meeting. They might like 
him. Chances are they won’t react as badly as you expect. If your parents truly 
aren’t happy about you having a boyfriend and feel you are betraying your 
religion you may have to decide if your relationship with this boy is really worth 
the hassle. 
 

Q: Can you help me? I’m scared of meeting people. I’m a shy, quiet person 
and can’t mix very well with new people. I like reading and music and am 
happy with my own company. But others of my age seem to be going out 
and having a good time and I’m worried I’m missing out. I have a few 
close friends I get on well with, but am beginning to wonder if I’m normal. 
Shouldn’t I be going to pubs and clubs? 
Leo (18) 
 
A: The first thing is, don’t worry! You’re normal! Lots of people suffer from 
shyness, and not everybody likes to live it up in a crowded pub or noisy 
nightclub. It’s not always the fun others make it out to be. 
If you do want to go out more, why not ask your friends if you could join them 
next time they have a date? If they’re good friends, they wouldn’t mind and 
would probably welcome your company. But be positive and you may be 
surprised at how much you have to offer others. 
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TEKST 8 
 

1p  14 Waar wil deze advertentie de lezers toe overhalen? 
A om een ziektekostenverzekering voor huisdieren af te sluiten 
B om geld te geven voor de operatie van Toby 
C om lid te worden van de dierenbescherming 
D om sponsor te worden van een dierenkliniek 
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TEKST 9 
 
 

Blondes 
Do they really 
have more fun? 
THEY’RE RENOWNED FOR BEING THE LIFE 
AND SOUL OF THE PARTY. BUT IF A 
BRUNETTE TURNS BLONDE CAN IT CHANGE 
HER LIFE? A WOMAN TELLS HER STORY. 
 
FLIC EVERETT, 28, a journalist from Sale, in 
Manchester, says: 
“I dyed my hair blonde 10 years ago to attract the man 
I fancied. I decided I was going to go for it and make 
myself impossible to ignore. So I paid ₤40 to have my 
dark brown hair lightened to golden yellow, and I 
bought a red dress. I need hardly say, it worked a treat. 
 Blonde hair really did seem to have an effect on 
men. I loved it. Complete strangers would wink and 
grin for no reason. For a couple of months, I adored 
the attention. The bloke in question was now keen. 
Whenever I went out I got chatted up, and people 
referred to me as “a blonde”. I felt like a girl in an 
advert, all light-hearted and carefree. My friends said 
it suited me, too. But that was before the roots started 
showing. 
 After a few weeks, I looked like a tragic heroin 
addict. Another ₤40 later, my hair was back to its 
golden hue, but my love for blonde was fading. I also 
began to notice that all these newly-keen men paid far 
more attention to my breast size than my IQ size. They 
assumed that a blonde was as dim as a one-watt bulb, 
and were accordingly amazed when I said anything 
even half-interesting. I began to look longingly at 
pictures of Isabella Rossellini, the way I’d once looked 
at pictures of Michelle Pfeiffer. And one day, I bought 
a packet of dark brown dye, and went back to normal. 
It was such a relief. 
 No-one looked at me in the street, no-one talked to 
my chest. People sometimes even listened when I 
spoke. I missed the attention for a while, but it hadn’t 
really been me anyway. As a brunette, I had a lot more 
fun, I didn’t feel like I had to prove myself. And as for 
the bloke I’d dyed it for – he went off with another 
brunette in the end.” 

 
Christian Gardiner, UK head of colour at 
Vidal Sassoon, says:  
“Blonde hair is younger-looking, it reflects light across 
the face, and makes hair look thicker. Going blonde is 
as good as having a holiday. It’s a complete change – 

 
women often change their make-up and their clothes, 
too. Blondes aren’t stupid, but they do get more 
attention. Women nearly always love being blonde, 
but sometimes their husbands don’t, because that extra 
attention makes them jealous. Going blonde makes a 
woman stand tall and gives her extra confidence. I 
think every woman should be blonde at some time in 
her life.” 
 
Liz Baker, a Colour Me Beautiful consultant, 
says:  
“Women go blonde generally to look and feel brighter 
and because it’s more noticeable. But some women 
come in and say they don’t want to be blonde any 
more, because they aren’t taken as seriously at work as 
before. And then there’s your wardrobe. If you go 
blonde, you’ll find different clothes suit you. Darker or 
bright colours can make you look washed out – navy 
and lighter shades work well. However, pastels aren’t 
very professional – which is another reason blondes 
may not be taken seriously.” 
 
Hal Beloff, a psychologist at Edinburgh 
University, says: 
“The attraction of blondness is all about first 
impression. After the first meeting, you want to know 
what kind of person she is – and that goes way beyond 
hair colour. Usually, women who dye their hair blonde 
are also the women who want to be appreciated by 
men, who smile and laugh at men’s jokes. Men may be 
attracted to the childlike quality of blonde hair, 
because it implies that the blonde woman won’t be 
their rival. And if you’ve bothered to dye your hair, 
that may well be true!” 
 
 ‘Personal, Sunday Mirror’
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1p  15  Waarom heeft Flic Everett haar haren geblondeerd, volgens alinea 1? 
 

1p  16 Who is meant by ‘The bloke in question’ (line 11)? 
the man who 
A advised Flic to change the colour of her hair 
B dyed Flic’s hair from brown to blonde 
C had always shown a lot of interest in Flic 
D was the object of Flic’s attention 
 

1p  17 Why does Flic compare herself with a ‘tragic heroin addict’ (lines 17-18)? 
because of 
A the amount of money her new hair style had cost 
B the kind of attention men gave her new hair style 
C the way her new hair style looked after a while 
 

1p  18 What did blonde-haired Flic find out about men, according to paragraph 3? 
A They disliked brunettes. 
B They hated stupid women. 
C They preferred natural blondes. 
D They were interested in her body not her brains. 
 

1p  19 Why does Christian Gardiner advise women to dye their hair blonde (paragraph 5)? 
A It gives women a good excuse to buy new clothes. 
B It helps women to be taken more seriously. 
C It makes women feel better about themselves. 
 

2p  20  Met welke twee problemen krijg je volgens Liz Baker te maken als je je haar laat 
blonderen (alinea 6)? 

 
1p  21 Which of the following may be true about women who dye their hair blonde, according to 

Hal Beloff (paragraph 7)? 
A They do not know what to expect from men in a relationship. 
B They see women as superior to men. 
C They want a new relationship very badly. 
D They want to show men that they are not a threat to them. 
 

1p  22 De titel van het verhaal is ‘Blondes, do they really have more fun?’ 
Welke persoon zal deze vraag volmondig met ‘ja’ beantwoorden? 
A Flic Everett 
B Christian Gardiner 
C Liz Baker 
D Hal Beloff 
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TEKST 10 
 

1p  23 Volgens de advertentie van ‘Save the Children’ heeft Anita door studie haar problemen 
opgelost. 
Hoe heeft ze bijvoorbeeld haar winst kunnen verhogen volgens de advertentie? 
door haar producten 
A aan een ander soort klanten aan te bieden 
B goedkoper te laten produceren 
C zonder tussenpersoon te verkopen 
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TEKST 11 
 

1p  24 Waarvoor is dit bedrijf opgezet? 
A om honden die tijdens de vakantie achtergelaten worden op te vangen 
B om honden en hun bazen een plezierige vakantie te bieden 
C om opvoedingscursussen voor honden aan te bieden 
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TEKST 12 
 
 

A day in the life of… 
      Animal supplier David Manning 
 
When the producers of a soap series are 
looking for love birds, or an ad agency 
needs an armadillo, they call David. His 
company, Animal Ark, supplies all creatures 
great and small for TV shows, films and 
adverts. David (37) lives in London, with his 
partner Jenny (36), their children Jack (3) 
and Georgia (18 months) – plus a cat, a dog, 
a tarantula, and a collection of snakes, 
lizards, newts and frogs. 

 
1 can never be sure from one day to the 

next exactly what I will be doing. One 
day I could be looking after some mice 

for a movie, the next day I could be trying 
to track down a stuffed leopard for a TV 5 

commercial. Most of the animals I keep – 
mainly snakes, lizards, frogs and spiders – 
live in a large purpose-built animal room in 
the garden. I also have a large brick-built 
office at the end of the garden where I 10 

keep props – fibre-glass sharks, elephant 
heads, rhinos and alligators. Down in the 
office you’ll also find odd things that I’ve 
been asked for over the years. There are 
skulls and skeletons, a full-sized stuffed 15 

greyhound dog, a family of tortoises and a 
bucketful of crickets that I’m bringing up. 

2  Most of the requests only give a few 
days’ notice.    26    I keep a good selection 
at home, I spend a lot of time tracking down 20 

other items. I was once asked to find a 
three-legged dog for an INXS pop video. I 
eventually tracked one down in Guildford. 
One of my most popular animals is my 
tarantula, Erica. I’ve had this spider since 25 

she was tiny. She’s 25 now and has been 
with me through thick and thin. She’s a star, 
she’s been on TV dozens of times, in ads 
and pop videos. Erica has appeared with 
Boyzone, the Manic Street Preachers and 30 

Sting. 

3  When I’m on set with an animal, it’s my 
job to take care of it: I make sure it’s warm, 
well-fed and doesn’t get hurt or scared by 
inexperienced handlers. And also that the 35 

actors don’t come to any grief either. I was 
recently on the set of a TV drama series with 
rats, mice, cockroaches and 10,000 flies. 
You might not think flies need a lot of looking 
after but you have to make sure they are 40 

kept in the right conditions. All animals need 
an independent person there to look after 
their welfare. 

4  I got into this business after I left school 
and started to work for someone who sold 45 

animals. We’d get lots of calls from people 
wanting to borrow a cobra or a rattlesnake 
for a film, and I realised that there was a 
demand for someone to supply them. So I 
started my own business called Animal Ark. 50 

I’m out every day. I remember cooking up a 
batch of juicy insects for a banquet scene in 
the Oscar-winning movie Gladiator. Some 
were roasted, some glazed with honey, some 
caramelised, some were skewered on sticks 55 

and barbecued. They don’t taste bad at all. 
 

‘The Mirror’ 
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1p  25 What does David Manning make clear about his job in paragraph 1? 
A It gets him into dangerous situations. 
B It makes him a famous person. 
C It offers a lot of variety. 
D It takes him all over the world. 
 

1p  26 Kies bij    26    in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Although 
B Because 
C If 
D When 
 

2p  27 Op de set heeft David te maken met dieren en mensen. 
 Welke twee verschillende taken heeft David volgens alinea 3? 

 
1p  28 Why did David start Animal Ark, according to paragraph 4? 

A He found out that people wanted to use animals but not own them. 
B He got the opportunity to take over the company he worked for. 
C He wanted to make some money out of his hobby. 
 

2p  29 Geef van elk van de onderstaande beweringen over David Manning aan of ze juist of 
onjuist zijn, volgens de tekst. 

 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 David is elke dag veel tijd kwijt met het heen en weer reizen naar zijn bedrijf. 
2 Een veel gevraagd dier uit de collectie van David is een spin. 
3 Vliegen hebben de juiste zorg nodig. 
4 David heeft wel eens insecten bereid als maaltijd. 
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TEKST 13 
 

1p  30 Waarover bestaat, volgens dit bericht, onduidelijkheid met betrekking tot een ingestorte 
brug? 
A hoeveel slachtoffers er naar het ziekenhuis zijn afgevoerd 
B of er ook auto’s van de brug in de rivier zijn gevallen 
C wat de oorzaak is van het instorten van de brug 
D wie de schuld krijgt van het ongeluk 
 

 
 

 
The Kaohsiung-Pingtung bridge, which collapsed yesterday 
 
 

At least 20 injured in 
bridge collapse 

A BUSY river bridge in southwestern Taiwan collapsed 
yesterday, injuring at least 20 people. 
 A 100-metre section of the four-lane bridge, which 
connects the cities of Kaohsiung and Pingtung, fell but the 
road surface was not under water, and 16 stranded 
automobiles were evacuated. 
 A Kaohsiung county fire department official told cable 
broadcaster ETV that 20 people had been hospitalised with 
minor injuries. 
 The official said that witnesses gave conflicting 
accounts, with Pingtung-bound drivers saying they saw 
automobiles fall into the water, and Kaohsiung-bound 
travellers saying that no cars had fallen off the bridge into 
the Gaoping River. About three hours after the collapse at 
3pm local time (0700 GMT) military, police and fire 
department rescuers were searching downstream for signs 
of vehicles that may have been washed down the river, the 
official said. 
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TEKST 14 
 

1p  31  Waarom zit radiopresentator Andrew Talbot in de gevangenis? 
 

   Presenter is jailed 
 
4AM radio show presenter 
Andrew Talbot has been 
sentenced to jail by Casey 
Gray who needs help to 
raise money for the 
people who have and are 
suffering from leukaemia. 
 
 In an effort to raise 
funds for the Leukaemia 
Foundation, Casey has 
sentenced 4AM’s Andrew 
Talbot to jail and has set a 
hefty bail for his release. 
 
 Andrew’s jail cell will 
be set up in IGA Mareeba 
where Andrew will 
broadcast live from 10am 
to 4pm on Friday July 14. 
He will not be released 
until $10,000 is raised so 
4AM can help the 
Leukaemia Foundation

 find a cure for this 
disease. 
 
 Donations for the 
Leukaemia Foundation 
can be given to the 
Leukaemia Foundation’s 
team on site at the jail cell 
on July 14 at IGA

 Supermarket in Mareeba, 
or send all donations to 
PO Box 864, Mareeba, 
QLD, 4880. 
 
 All donations over $2 
are tax deductable and go 
directly to the Leukaemia 
Foundation.

 
 

Casey Gray (left) has sentenced 4AM presenter Andrew
Talbot to jail until $10,000 is raised for the Leukaemia
Foundation.
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TEKST 15 
 

Puppy Love 
At just 14, Shad Moss, also known as rap star ‘Lil Bow Wow’, has topped the US rap charts with
‘Bounce with me’ and sold more than 2 million copies of his first album Beware of dog. He can already
count famous stars as Snoop Doggy Dogg and Madonna among his friends and fans.

ow do you entertain the world’s 
coolest kid on his visit to London? 
When he’s at home in America, Shad 
parties with Puff Daddy, works with 

stars like Snoop Doggy Dogg and Destiny’s 5 

Child and sometimes meets Michael Jackson 
and Michael Jordan at the same party. 
Fortunately, like for any 14-year-old kid, a trip 
to the Trocadero, London’s biggest games 
arcade, is just as exciting. 10 

2  “London is great,” he says. “I have 
been shopping. I bought sneakers, four 
computer games and three DVDs. And I 
have been playing basketball. When I’m 
done rapping, I’m going to play for the 15 

Lakers.” It seems cruel to spoil the kid’s 
dreams, but with only 140 centimetres 
he is likely to be a bit short for a 
basketball player. But not to worry, he 
has back-up plans. After graduating 20 

from Harvard University, he says he will 
become the biggest rap star on the 
planet and then he’ll make movies. 

3  Back in the States, Shad is so hot 
that, last month, Madonna was on the 25 

phone. “She said she really wanted me 
to do a television show with her. I said: 
‘Sure, why not?’ It was crazy, we did two days 
of rehearsals for one song. I had to drive her 
limo on stage, then I was dancing. She asked me 30 

to make her look good. I said: ‘Madonna, no 
problem.’” 

4  To Shad, all this celebrity attention seems 
     35     . It’s probably because he has been in 
the rap business for as long as he can remember. 35 

He was five when he talked his mother Teresa  
– now his manager and stylist – into taking him 
to see Dr. Dre’s Chronic Tour. Snoop Doggy 
Dogg spotted him in the crowd and hauled him 
on stage. “I went up there, began rapping, and 40 

the crowd started throwing all this money at  

me,” he recalls. “Next thing you know, Snoop 
wants me backstage. So I went and he and Dr. 
Dre asked if I would finish the tour with them. 
The next day I was in L.A., opening the show.” 45 

5  Shad had already taught himself to rap by 
watching famous rappers like Ice-T and Tupac 
on MTV and singing to his mother’s kitchen 
utensils. But it was Snoop Doggy Dogg who 
changed his name to ‘Lil Bow Wow’ and gave 50 

him his special hairstyle. A year later he was a 
guest artist on Snoop’s 
multimillion selling album 
Doggystyle and he had 
contributed a song to Will 55 

Smith’s Wild Wild West 
movie soundtrack. 
 The dope-smoking, foul-
mouthed Snoop may be a bad 
example, but Shad hasn’t let 60 

fame go to his head. Although 
it took a while to get him to 
stop playing basketball and sit 
down for an interview, he 
turns out to be polite and well- 65 

mannered. “Shad hasn’t 
changed,” his mother insists. 
“He doesn’t show off about 

all the money that he makes, though I had to 
stop him buying a diamond watch the other 70 

day.” 
7  Otherwise, Shad is setting a good example to 

his young fans. At concerts last year in America, 
he was mobbed by hundreds of female fans, but 
he says he is still too young for a girlfriend. 75 

What’s more, he has made a point of not 
swearing in his songs. “When I rapped on 
Doggystyle, Snoop had me cursing. But I don’t 
do that anymore. There are a lot of kids out there 
who can’t buy records with bad words. My thing 80 

is to make clean music that everybody can buy.”  
 
 ‘Sunday Times’

 

H1 

6 

Pagina: 1138Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

400009-1-630-515o 19 ga naar de volgende pagina 

1p  32 What becomes clear about Shad Moss from paragraph 1? 
A He expects people to keep him busy all the time. 
B He is not used to all the attention he gets. 
C He loves the same things other boys do. 
D He prefers America to England. 
 

1p  33 ‘But not to worry, he has back-up plans.’ (lines 19-20) 
 Waarom zijn deze reserveplannen nodig volgens de schrijver? 

 
1p  34 Why does the writer mention Shad’s co-operation with Madonna, in paragraph 3? 

A To illustrate how much money he makes. 
B To indicate how many famous people he knows. 
C To prove that he sings very well. 
D To show how popular he is at the moment. 
 

1p  35 Kies bij    35    in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A annoying 
B disappointing 
C fantastic 
D natural 
 

1p  36 Shad proved to be a talented rapper. 
Who discovered him according to paragraphs 4 and 5? 
A Dr Dre 
B Ice T and Tupac 
C Snoop Doggy Dogg 
D Teresa 
E Will Smith 
 

1p  37 What becomes clear about Shad in paragraph 6? 
A He has got into trouble because of his new friends. 
B He has to be corrected by his mother all the time. 
C He is spoiled because of his success. 
D He is still very much the same boy he used to be. 
 

1p  38  Schrijf op welk verschil er volgens alinea 7 is tussen de teksten van Shad en Snoop. 
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TEKST 16 
 

1p  39 Je maakt gebruik van de onderstaande internetsite als je 
A de kwaliteit van producten wilt vergelijken. 
B niet te veel wilt betalen voor producten. 
C spullen te koop wilt aanbieden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Books    Music    Films    Games    Consumer electronics    Computing    Gifts 
 

 
It’s Christmas time. Visit kelkoo.com before buying any 
presents this year and make sure you compare prices on 
the millions of toys, music, books, computers, games, HI-
FI’s, household appliances and many more gift ideas 
available through the leading retailers. 
 
We compare prices for you to make sure you and your 
family are treated to presents at the best price available. 
Don’t pay more than you have to this Christmas, compare 
prices before you buy at www.uk.kelkoo.com and buy 
your presents at the best price. 
 . c o m  

WWW.kelkoo 

C o m p a r e  p r i c e s  b e f o r e  y o u  b u y .  

Gifts 

einde 400009-1-630-515o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2004 
tijdvak 1 

 

 ENGELS CSE KB 
 

 ENGELS VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Beantwoord de open vragen in het Nederlands (tenzij anders is aangegeven). 
 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 5 
 

 1 .................................................................................................................................................  
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D 
 

 4 .................................................................................................................................................  
 

 5 A B C D 
 
TEKST 6 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C 
 

 10 A B C D 
 

 11 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 12 A B C 
 
TEKSTEN 7 EN 8 
 

 13 A B C 
 

 14 A B C D 
 

A B C D  A B C D   X BXA B C D  X of of 
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TEKST 9 
 

 15 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C 
 

 20 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 
TEKSTEN 10 EN 11 
 

 23 A B C 
 

 24 A B C 
 
TEKST 12 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
 

 27 Taak 1 .....................................................................................................................................  
 
Taak 2 .....................................................................................................................................  
 

 28 A B C 
 
Omcirkel juist of onjuist 
 

 29 1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist 
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TEKSTEN 13 EN 14 
 

 30 A B C D 
 

 31 Hij zit in de gevangenis omdat .................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
TEKST 15 
 

 32 A B C D 
 

 33 Deze reserveplannen zijn nodig omdat .....................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C D 
 

 36 A B C D E 
 

 37 A B C D 
 

 38 Het verschil is ..........................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
TEKST 16 
 

 39 A B C 
 
 

400009-1-630-515u* 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS CSE KB 
 

 ENGELS VBO-MAVO-C 
 
 
 
 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of 
vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past 
de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor 
het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn 
de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een 
vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn 
niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of 
in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het 
beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen 
rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Engels KB en Engels VBO-MAVO-C kunnen maximaal 
42 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak Engels KB en Engels VBO-MAVO-C zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling blijkt 

dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 5 || 
 

 1 maximumscore 1 
1 (Natural Collection Crazy Kiwi Lipbalm) 
 

 2 A 
 

 3 C 
 

 4 maximumscore 1 
7 (Tigerland) 
 

 5 B 
 
TEKST 6  || 
 

 6 A 
 

 7 A 
 

 8 B 
 

 9 C 
 

 10 D 
 

 11 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Met zijn carrière gaat het goed, maar met zijn persoonlijke leven gaat het 
bergafwaarts / maar hij is verslaafd aan drugs / maar hij is ongelukkig. 

 
 12 A 

 
TEKSTEN 7 EN 8 || 
 

 13 B 
 

 14 A 
 
TEKST 9  || 
 

 15 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Ze wilde indruk maken op een man (die ze leuk vond). 
 
Opmerking 
Voor: Ze wilde opvallen voor mannen, geen punt toekennen. 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 16 D 
 

 17 C 
 

 18 D 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 
• Je wordt minder serieus genomen (in je werk) 1 
• Je moet andere (kleuren) kleding aanschaffen / je kleding past niet (meer) bij je 

haarkleur 1 
 

 21 D 
 

 22 B 
 
TEKSTEN 10 EN 11 || 
 

 23 C 
 

 24 B 
 
TEKST 12 || 
 

 25 C 
 

 26 A 
 

 27 maximumscore 2 
voorbeelden van goede antwoorden zijn: 
• zorgen voor (het welzijn van) de dieren (b.v. warm houden/voeren etc) 1 
• erop toezien dat de dieren de acteurs niets doen/de acteurs niet gewond raken 1 
 
Opmerking 
Voor alleen het geven van een voorbeeld van zorg (b.v.warm houden), geen punt 
toekennen. 
 

 28 A 
 

 29 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 juist 
4 juist 
 
Indien vier goed 2 
Indien drie goed 1 
Indien twee of minder goed 0 
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Vraag Antwoord Scores

TEKSTEN 13 EN 14 || 
 

 30 B 
 

 31 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 hij meedoet aan een inzamelingsactie / een actie voor een goed doel. (Leukaemia 
Foundation). 

 
TEKST 15 || 
 

 32 C 
 

 33 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 hij te klein/niet lang genoeg is om (later professioneel) basketbal te spelen. 
 

 34 D 
 

 35 D 
 

 36 C 
 

 37 D 
 

 38 maximumscore 1 
in de teksten van Shad wordt er niet gevloekt (en in die van Snoop wel). 
 
TEKST 16 || 
 

 39 B 

400009-1-630-515c* 
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Examenopgaven VMBO-KB 

2004 
 
 
 

 ENGELS CSE KB 
 

 ENGELS VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 – 15.30 uur
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   Let op: beantwoord de open vragen in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
TEKST 1 
 

1p  1 Wie worden in het onderstaande berichtje opgeroepen mee te doen in een demonstratie 
voor meer veiligheid op de weg? 
A automobilisten 
B fietsers 
C motorrijders 
D paardrijders 
E voetgangers 
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TEKST 2 
 

1p  2 Je bent op vakantie in Londen met drie vrienden. Jullie willen op woensdagavond naar de 
musical ‘Buddy’ gaan. Omdat jullie niet veel geld meer hebben, besluiten jullie de 
goedkoopste kaartjes te nemen. 
Wat kost op woensdag een kaartje per persoon? 
A £ 6.75 
B £ 10.25 
C £ 13.50 
D £ 29.50 
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TEKST 3 
 

1p  3 Het onderstaande bericht gaat over 
A de oprichting van een telefonische hulpdienst voor ouders van kinderen die worden 

gepest. 
B de speciale aandacht die door de kindertelefoon wordt besteed aan het probleem van 

pesten. 
C het tijdelijk inzetten van extra vrijwilligers om vragen van ouders over pesten te 

beantwoorden. 
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TEKST 4 
 

1p  4 Voor wie is de cruise in de advertentie bedoeld? 
Voor mensen die 
A ervan houden zich te laten verrassen. 
B geïnteresseerd zijn in Britse geschiedenis. 
C graag voordelig op vakantie gaan. 
D op zoek zijn naar een partner. 
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TEKST 5 
 
 

MILLVINA DEAN 

 
 
 

1       can’t bear ice in my drinks - it always  
   makes me think of the iceberg, you  
   see. There are only five Titanic survivors 

left. I’m the youngest, as I was only nine 
weeks old when it sank in 1912, - so, 5 
obviously, I can’t remember anything about 
it. But my poor father drowned that day and 
whenever I imagine an iceberg, I think of 
him. 

2  Up to a few years ago I was living quietly 10 
in retirement, but now much of my time is 
spent travelling all over the world to speak at 
conventions as a guest of the various Titanic 
societies. Until the wreck was discovered 
there wasn’t nearly so much interest in the 15 
disaster. My mother, who died in 1975, 
didn’t tell me what we had been through 
until I was eight. 

3   My whole family – my father Bertram, my 
mother Georgetta and my 18-month-old 20 
brother, Bertram Vere – was on that maiden 
voyage of the Titanic. We were going to start 
a wonderful new life in America, where my 
father had planned to open a tobacconist’s 
shop. I’m convinced he was a hero and that 25 
his quick response saved us. 

4  That night we were woken by a loud crash 
and father immediately told my mother to go 
to the lifeboats with the children. He kissed 
her goodbye and said he would see her later 30 
– but she never saw him again. We were 

picked up by the Carpathia, but my dear 
father went down with the Titanic. My 
mother, brother and I came back to 
Southampton. I worked as a cartographer, a 35 
secretary and even as an assistant in a 
tobacconist’s – I felt my father would have 
approved. 

5  But I had hardly given any thought to the 
Titanic when, in 1988, I was invited to 40 
attend a convention in Boston, and since 
then I haven’t stopped. I’ve been to so many 
places I would never otherwise have gone to, 
and wherever I go people make a terrific fuss 
of me. I have been on several wonderful 45 
cruises and have given a talk on the Queen 
Elizabeth II. I have been given a civic 
reception in Cobh, Ireland, where the Titanic 
docked before setting off to America. I have 
even had a road named after me. And there 50 
are always dozens of letters from all over the 
world. People just address them to Millvina 
Dean, Titanic survivor, Southampton – but 
nevertheless they all arrive. 

6  I’m staying at home this Christmas, but I’d 55 
rather not watch the Titanic film. It would be 
too upsetting. When panic sets in at the end I 
would be wondering about my father. But I 
have been invited to meet Kate Winslet and 
the director, James Cameron, and I have seen 60 
the Leonardo DiCaprio look-alike at 
conventions. He was very handsome! 

 

Millvina Dean is one of the survivors of the Titanic disaster. The Titanic was a large 
cruiseship which sank on its first journey in 1912, after hitting an iceberg. 

I 

‘Radio Times’ 
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1p  5 What becomes clear about Millvina Dean from paragraph 1? 
A She has a clear memory of what happened to her in 1912. 
B She is still frightened of travelling by ship. 
C She still has a lot of happy memories of her father. 
D She was just a baby when the disaster took place. 
 

1p  6 A few years ago people became more interested in the Titanic, according to paragraph 2. 
What caused that interest? 
A A lot of people saw the movie about the Titanic. 
B Millvina started telling people about what had happened to her. 
C People wanted to know more about disasters. 
D The remains of the ship were found on the bottom of the ocean. 
 

1p  7 ‘I’m convinced he was a hero’ (line 25) 
 Waarom vindt Millvina haar vader een held, volgens alinea’s 3 en 4? 

 
1p  8 ‘I felt my father would have approved.’ (lines 37-38) 

Why does Millvina feel this according to paragraphs 3 and 4? 
Because her father 
A had wanted to become a tobacconist in America. 
B would have been glad that she returned to Southampton. 
C would have wanted her to run her own business. 
 

1p  9 Which of the following statements is true about Millvina Dean, according to paragraph 5? 
A She always knew she was special because of the Titanic. 
B She only realised that she was special much later in her life. 
C She thinks all the attention given to her is exaggerated. 
D She wishes she had found out earlier that she was a survivor of the Titanic. 
 

1p  10  Waarom wil Millvina de film de Titanic liever niet zien, volgens alinea 6? 
 

1p  11 In alinea 5 wordt iets genoemd waardoor mensen ook in de toekomst aan Millvina Dean 
zullen blijven denken. 

 Schrijf de zin over waarin dat staat. 
 

Pagina: 1157Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

400030-2-630-515o 8 ga naar de volgende pagina 

TEKST 6 
 

1p  12 Als een vuilnisbak te vol is, kan dat volgens onderstaand bericht gevaarlijk zijn. 
 Schrijf op welke gevaarlijke situatie voor mensen in de tekst wordt beschreven. 
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TEKST 7 
 

1p  13 Wat is het grootste voordeel volgens de onderstaande folder, van winkelen in het 
winkelcentrum ‘Stirling Mills’? 
Bezoekers van het winkelcentrum kunnen 
A gebruik maken van de vele attracties op het terrein. 
B hoge kortingen krijgen als ze deze folder inleveren. 
C merkkleding kopen die nog niet in de gewone winkels verkrijgbaar is. 
D merkkleding kopen voor relatief lage prijzen. 
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1 

TEKST 8 
 
 

W I L L S M I T H
 

1 ill Smith, once the 
crown prince of 
the music charts 

has become the new king of 
Hollywood. He became known 5 

for his cool rap duo DJ Jazzy 
Jeff and The Fresh Prince. 
Then came the wild TV 
programme The Fresh Prince 
of Bel Air, about a young 10 

rapper from Philadelphia who 
moves in with rich relatives in 
Los Angeles. It was created for 
Smith and based loosely on his 
music-industry story. 15 

Smith is a popular man both on 
and off the film screen and his 
humour gives you  a real kick 
at any time of day. 

2  “I wasn’t always cool though. I had the 20 

nickname ‘Fresh Prince’ in high school. I always 
acted like royalty – because I was always the 
uncoolest kid. I was the guy that got picked on.” 
Will, the son of a refrigeration electrician from 
Philadelphia, had middle class parents who kept 25 

moving their family around the USA specifically 
to give their kids a sense of national diversity. 

3  He started rapping at parties back in the mid-
eighties. He gave his mother a nasty shock by 
deciding against going to college and forming a 30 

rap duo. Then he side-stepped into acting. “I 
always knew I could act. I just felt I could. But 
you can only show you really can if you’re in a 
decent role. I think it’s hard, especially for black 
actors, to find really good roles.” 35 

4  Smith now has his own ice-manufacturing

company and a charitable 
foundation that puts money 
into local schools. Home is an 
8,000-square-foot south-western 40 

style house in the hills, about 
45 minutes outside Los 
Angeles. He lives there with 
his wife, actress Jada Pinkett, 
last seen with Eddy Murphy in 45 

The Nutty Professor. They met 
in 1995 when she auditioned 
to play his girlfriend in The 
Fresh Prince of Bel Air, but 
she was too short for the role. 50 

5  “I love to act, I love my 
business life, but I also still 
love to rap,” he says. “I think 
the music and the acting came 
together for me in Men in 55 

Black, with my recording the MTV video with 
two tracks, Juzt Cruising and Men in Black for 
the soundtrack. In my off-screen life I record all 
the time. I have a studio in my house and when I 
come back from work I record. I have seven or 60 

eight songs already finished for the next album. 
Great dance-orientated stuff. The music, for me, 
is the most    18    form of entertainment that I do 
because I sing about me and what I feel. 

6  Jada and I wouldn’t co-star. Making movies is 65 

really stressful. It would be really hard working 
together. We try not to work either together or at 
the same time. She warms my slippers while I’m 
working and I keep hers nice and toasty while 
she’s working. That seems fine to me. Maybe in 70 

ten years’ time I’ll run for president!” 

W F A C E
T O

F A C E
 

‘KLM Herald’ 
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1p  14 Which of the following statements about Will Smith is true, according to paragraph 1? 
A He was already a musician before becoming a famous actor. 
B He was already a popular actor when he entered the music industry. 
C He was already known as a film star when he starred in a TV series. 
 

1p  15 What caused Will to be called a ‘prince’ at school (line 21)? 
A Other kids hated the way he treated unpopular classmates. 
B Other kids wanted to make fun of his poor parents. 
C Will used to show the other kids he was better than the rest. 
D Will was an outsider and behaved differently from the other kids. 
 

1p  16 How did Will’s parents feel about moving from place to place according to paragraph 2? 
A They never thought about what it would do to their children. 
B They thought the experience would be good for their children. 
C They worried about their children having to change schools all the time. 
 

1p  17 How did Will disappoint his mother according to paragraph 3? 
A He chose not to take any further education. 
B He failed his final exams at school. 
C He made up his mind to become a film star. 
 

1p  18 Kies bij    18    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A commercial 
B personal 
C unnatural 
 

2p  19  Geef van elk van de volgende beweringen aan of ze juist of onjuist zijn. Gebruik de 
hele tekst. 

 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Will heeft ook interesse in zaken doen. 
2 Will heeft zijn eigen liefdadigheidsinstelling. 
3 Will en zijn vrouw Jada hebben nooit samen in een film gespeeld. 
4 Will ziet het opnemen van muziek alleen als een hobby. 
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TEKST 9 
 

1p  20 Uit een vergelijkend warenonderzoek blijkt dat er verschillen in kwaliteit zijn tussen 
hamburgers. 

 Schrijf het nummer op van de hamburger die als beste uit de test komt. 
 

How BAD are burgers? 
They’re one of the top junk foods but kids love them! Angela Dowden  
gives her verdict on 5 of the most popular burgers 
 
 
 
 

1 Sainsbury’s Chargrilled Beef Burgers 
Beef content: 82 per cent. 
These burgers contain twice as  

much salt as some others and  
have added flavourings, fillers,  

stabilisers and preservatives.  
The only positive aspect is that  

they have a lower fat content  
than many of the burgers we  

looked at. 

2 Organix Organic Beef Burgers 
Beef content: 81 per cent. 
These get our vote because they’re low in salt, 
have the lowest fat content and no artificial 

ingredients (they contain just beef, diced onion, 
seasoning and breadcrumbs). They’re also made 

with organic beef  
which means  

animal welfare  
standards are  

higher. 

3 Ross Tendergrill Economy Burgers 
Beef content: None 
These burgers are made with pork heart and the 

dregs of pork and chicken carcasses. They may 
still be wholesome but with all the flavour 

enhancers and preservatives, this is food at its 
most processed and had best be avoided. For 

cheap ‘real’  
food, go for  

baked beans or  
scrambled eggs. 

4 Birds Eye Original & Best Beef Burgers 
Beef content: 81 per cent. 
These burgers contain flavour enhancer and 
preservatives but otherwise the ingredients list is 

wholesome.  
The fat content  

isn’t extremely  
high but it’s not 

low either. 

5 Birds Eye 100% Beef Burgers 
Beef content: 98 per cent. 
Despite being labelled 100 per cent beef, these 

burgers contain added flavourings and stabilisers, 
plus vitamin C and vitamin E to prevent rancidity.  

They have an  
average fat  

percentage. 
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TEKST 10 
 

1p  21 In deze advertentie worden vrijwilligers gevraagd om 
A artikelen te schrijven voor een daklozenkrant. 
B daklozenkranten te verkopen. 
C organisatorische taken uit te voeren bij een daklozenkrant. 
D te helpen in een nachtopvang voor daklozen. 
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TEKST 11 
 
 

Hello boys, we can beat 
you at your own game 
 
These women are professionals who all do jobs traditionally dominated by men. Being a woman 
doesn’t mean they’re afraid of hard physical work or tough challenges.  
 
Flight Lieutenant Su Bunning, 29, is a BOMB DISPOSAL OFFICER based at RAF Wittering 

1     I’ve always been fascinated by aircraft and decided to become an RAF engineer 
when I was quite young. I’ve now been a serving officer for seven years and find 
weapons, engineering and bomb disposal particularly stimulating areas to work in. 
People think my job is dangerous because they’re not aware of what makes bombs 
go bang. I don’t think of it like that because I’ve learned how to deal with them. It’s 
essential to use 100 per cent mental effort. My partner Jon doesn’t worry about me 
because he has confidence in my abilities. In my current role I have 89 men reporting 
to me. There are no other women on the team.      24    , because at technical college I 
was the only female on the course. 

2     I’m kept busy all day and this job is physically very demanding, so I do extra training in my spare time 
to keep fit. I myself have to be able to do everything that I expect from the men who work for me. 

 
Jacqueline Davis, 40, is the world’s top female BODYGUARD 

3     Some men are surprised when they find out they’re going to work with a 
woman bodyguard, especially in the Middle East. I was in Egypt once, 
training policemen in anti-terrorist techniques. During the day they listened to 
me, but in the evening I went back to being just a female who was ignored 
and expected to walk behind them. One day an embassy official turned up to 
see how it was going. As a test, he told one of the policemen to floor me. So I 
decked this poor bloke and stood on his windpipe until the official yelled: ‘Let 
him go!’  

4     I’ve worked with many celebrities, but I turned down the chance to work for 
Madonna because I was worried that looking after her would turn into a media 
scrum. Also, she wasn’t paying enough. 

 
Diana Nell, 21, works as a MECHANIC for a national garage chain 

5     I started off as a receptionist in a garage and one day I asked my boss if he could 
teach me a few things so that I’d be able to do the maintenance on my own Toyota. 
The more I learnt about it, the more interested I became, so I decided to become a 
mechanic. 

6     Occasionally, customers ask me if I know what I’m doing and I just explain that I 
am fully trained and qualified. That reassures them. At first      27     , but now I don’t 
let it upset me any more. 

7     The guys at work have looked after me so well. I love them to bits. I’m part of the 
team and I’m very happy working here. If a nice-looking woman goes by, they might make a comment. 
Lads will be lads! I don’t want the guys to feel they have to tiptoe around me just because I’m a girl. If I’m 
having a problem with a boyfriend I might even ask their advice from the male perspective.  

8     My job has never got in the way of any relationship and it’s a good feeling to know I’ve made my mark 
in a job that’s unusual for a woman. 
 
   ‘Now’ 
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1p  22 Why did Su Bunning become a bomb disposal officer, according to paragraph 1? 
Because 
A she got interested while working as a flight engineer. 
B she wanted a job close to her boyfriend. 
C she was attracted by the dangerous side of the job. 
 

1p  23 What or who keeps Su Bunning safe, according to paragraph 1? 
A her partner 
B her protective clothing 
C her RAF team 
D her training 
 

1p  24 Kies bij    24    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A I don’t like it 
B I’m used to it 
C I was surprised 
 

1p  25 How do some men react to Jacqueline Davis, according to paragraph 3? 
A They do not always take her seriously. 
B They do not like to be trained by her. 
C They try to get a date with her. 
 

1p  26 Why did Diana Nell become a mechanic, according to paragraph 5? 
A She became enthusiastic after working on her own car. 
B She had always been completely fascinated by cars. 
C She wanted to try something different after being a receptionist. 
D She was asked by her boss to help out in the garage. 
 

1p  27 Kies bij    27    in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A I felt very proud 
B I was enthusiastic 
C it left me indifferent 
D it made me angry 
 

1p  28 ‘Lads will be lads!’ (paragraph 7). 
What does Diana mean to say about her male colleagues? 
A They always stick together as a close group. 
B They are not interested in her personal problems. 
C They do not act differently towards women because of her. 
D They think they are better at their job than women are. 
 

1p  29  Wat is de belangrijkste overeenkomst tussen de drie vrouwen volgens deze tekst? 
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TEKST 12 
 

2p  30  Bij welke van de onderstaande evenementen kunnen bezoekers zelf aan activiteiten 
meedoen? 

 Schrijf twee nummers op. 
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TEKST 13 
 

2p  31 Je wilt telefonisch een reservering maken voor een kanotocht georganiseerd door 
Pembrokeshire Watersports. De betaling gaat in twee stappen. 

 Beschrijf de twee stappen. 
 

 
 
 
A relaxed paddle for those with little 
or no experience along the quieter 
reaches of the Daugleddau Estuary, 
looking at the natural and social 
history of the area. Suitable for 
anyone over 8 years of age. 
 
For all the trips, meet at the 
Pembrokeshire Watersports Cleddau 
River Centre, grid ref. SN 981 041, 
where transport will be provided. 
Persons under 14 years of age should 
be accompanied by an adult. All the 
boats, lifejackets and waterproof tops 
are provided. Bring a change of 
clothes, especially footwear you 
don’t mind getting wet, and your own 
waterproofs if you wish. Please 
arrive 15 minutes before the start of 
the trip. 
 
For the longer trips, you may want to 
bring food, as a short break during 
the journey is planned. Food can be 
purchased from the centre cafe. 
 
Bookings & Charges: Reservations 
can be made through Pembrokeshire 
Watersports centres on 01646.622013 
with a non-refundable deposit of £5 
per person payable to Pembrokeshire 
County Council. The balance must be 
paid at the start of the trip. 
£16 per Adult / shorter trips 
£26 per Adult / longer trips 
£14 per Child / shorter trips 
£24 per Child / longer trips 
These trips may have to be cancelled 
because of the weather: this decision 
can only be made on the day by the 
senior Watersports staff, in which 
case deposits are refunded. 
Throughout the year, Pembrokeshire 
Watersports’ three centres offer a 
wide range of activities including 
Sailing, Canoeing and Powerboating.  

 

JENKIN’S POINT (LAWRENNY) 
TO CAREW CASTLE 
Friday 20th April  1500 – 1730 
Sunday 22nd April 1600 – 1830 
Saturday 2nd June 1400 – 1630 
Sunday 3rd June  1430 – 1700 
Thursday 2nd August 1530 – 1800 
Sunday 5th August 1700 – 1930 
Friday 17th August 1500 – 1730 
Sunday 19th August 1630 – 1900 
 
CLEDDAU RIVER CENTRE TO 
CAREW CASTLE 
Tuesday 24th April 1530 – 1930 
Tuesday 21st August 1600 – 2000 
Friday 31st August 1400 – 1800 
Monday 3rd September 1500 – 1900 
 
JENKIN’S POINT (LAWRENNY) 
TO CRESWELL QUAY 
Saturday 21st April  1530 – 1800 
Monday 23rd April  1630 – 1900 
Wednesday 25th April 1730 – 2000 
Saturday 4th August   1630 – 1900 
Saturday 18th August  1600 – 1830 
Saturday 1st September 1600 – 1830 
Sunday 2nd September 1630 – 1900 
 
CLEDDAU RIVER CENTRE TO 
CRESWELL QUAY 
(A LONGER TRIP FOR THE 
MORE ADVENTUROUS) 
Monday 4th June  1400 – 1800 
Friday 3rd August 1500 – 1900 
Monday 6th August 1600 – 2000 
Monday 20th August 1600 – 2000 
Tuesday 4th September 1600 – 2000 
 
JENKIN’S POINT (LAWRENNY) 
TO THE CLEDDAU RIVER 
CENTRE 
Friday 13th April  1400 – 1630 
Saturday 14th April 1400 – 1630 
Sunday 15th April 1500 – 1730 
Monday 16th April 1600 – 1830 
Thursday 26th April 1200 – 1430 
Friday 27th April  1300 – 1530 
Saturday 28th April 1200 – 1430 
Sunday 29th April 1400 – 1630 
Monday 30th April 1400 – 1630 
Monday 28th May 1400 – 1630 
Tuesday 29th May 1400 – 1630 
Wednesday 30th May 1400 – 1630

Sunday 29th July   1500 – 1730 
Tuesday 7th August  1230 – 1500 
Wednesday 8th August 1000 – 1230 
Thursday 9th August  1300 – 1530 
Friday 10th August  1330 – 1600 
Saturday 11th August  1430 – 1700 
Wednesday 22nd August 1100 – 1330 
Thursday 23rd August  1100 – 1330 
Friday 24th August  1400 – 1630 
Saturday 25th August  1430 – 1700 
Sunday 26th August  1430 – 1700 
Wednesday 5th September 1000 – 1230 
Thursday 6th September 1000 – 1230 
Friday 7th September  1100 – 1330 

 
 

 
 
 
 
 

FOR A FREE  
BROCHURE & ALL 

ENQUIRIES 
Please contact: 

01646 622013 
Pembrokeshire Watersports 
Cleddau Reach, Pembroke Dock, 

Pembrokeshire  SA72  6UB 
 

Discover Pembrokeshire 
Britain’s Coastal 

National Park 
pembrokeshirewatersports@ 

pembrokeshire.gov.uk 
www.pembrokeshire-

watersports.co.uk 

Guided Canoe Trips 2001 
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TEKST 14 

‘Woman’ 
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1p  32 What becomes clear about Rachel Hillel from paragraph 2? 
A She is not sure if she is good enough to become a professional model. 
B She likes modelling, but feels there are more important things in life. 
C She only works as a model because she needs the money. 
D She wants to give up modelling until she has finished school. 
 

1p  33 How did Rachel become a model, according to paragraph 3? 
A Her mother arranged an appointment with a modelling agency for her. 
B Rachel had always wanted to try modelling and finally her mother agreed. 
C She was asked by someone from a modelling agency because of her looks. 
D She was discovered because there was an article about her in a magazine. 
 

1p  34 According to paragraph 4, Rachel’s present attitude towards modelling can best be 
described as 
A ambitious. 
B disappointed. 
C easy-going. 
D nervous. 
 

1p  35 How did Linsey Hillel react when her daughter was accepted as a model, according to 
paragraph 5? 
A She was afraid that Rachel would be disappointed in modelling. 
B She was against modelling as it would be a bad influence on Rachel’s schoolwork. 
C She was surprised that Rachel was selected for modelling work. 
 

1p  36 What does Rachel do to keep her weight down, according to paragraph 6? 
A She is careful about what she eats. 
B She smokes cigarettes to stop herself from feeling hungry. 
C She sticks to a very strict diet. 
 

1p  37 Which of the following becomes clear about Claire-Louise Surridge from paragraph 9? 
A She first started modelling after she had finished school. 
B She has a lot of experience in working as a model. 
C She is very successful in combining school and modelling work. 
D She thinks her modelling career is more important than school.  
 

1p  38 What can be concluded about Claire-Louise from paragraph 10? 
A She expects a lot of competition in the near future. 
B She hates being away from home for a long time. 
C She no longer thinks her work to be very special. 
 

1p  39 Volgens Claire-Louise heeft het modellenbestaan ook nadelen. 
 Schrijf één nadeel op dat ze noemt in alinea 11. 

 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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TEKST 15 
 

1p  40 Wat wordt duidelijk over de oma uit het onderstaande krantenbericht? 
A Ze had geprobeerd de bank op te lichten met valse papieren. 
B Ze was tijdens het beroven van een bank op heterdaad betrapt. 
C Ze werd als gevolg van een flauwe grap aangezien voor een bankrover. 
D Ze werd met haar dochter gegijzeld tijdens een bankoverval. 
 

 

einde 400030-2-515o* 400030-2-630-515o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2004 
tijdvak 2 

 

 ENGELS CSE KB 
 

 ENGELS VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
   Let op: beantwoord de open vragen in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als 

je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 
 

 1 A B C D E 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C 
 

 4 A B C D 
 
 
TEKST 5 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D 
 

 7 .................................................................................................................................................  
 

 8 A B C 
 

 9 A B C D 
 

 10 .................................................................................................................................................  
 

 11 .................................................................................................................................................  
 
 
TEKSTEN 6 EN 7 
 

 12 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 13 A B C D 
 
 

A B C D  A B C D   X BXA B C D  X of of 
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TEKST 8 
 

 14 A B C 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C 
 

 17 A B C 
 

 18 A B C 
 

 19 Omcirkel juist of onjuist 
 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist 
 
 
TEKSTEN 9 EN 10 
 

 20 .................................................................................................................................................  
 

 21 A B C D 
 
 
TEKST 11 
 

 22 A B C 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C 
 

 25 A B C 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 

 29 .................................................................................................................................................  
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TEKSTEN 12 EN 13 
 

 30 .................................................................................................................................................  
 

 31 Stap 1 ......................................................................................................................................  
 
Stap 2 ......................................................................................................................................  
 
 
TEKST 14 
 

 32 A B C D 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C 
 

 36 A B C 
 

 37 A B C D 
 

 38 A B C 
 

 39 .................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 15 
 

 40 A B C D 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

400030-2-630-515u* 
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Correctievoorschrift VMBO-KB 

2004 
tijdvak 2 

 
 

 ENGELS CSE KB 
 

 ENGELS VBO-MAVO-C 
 
 
 
 

 inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de 
scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de Citogroep. 

Pagina: 1175Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

400030-2-630-515c 2 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past 
de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor 
het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn 
de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een 
vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn 
niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of 
in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het 
beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen 
rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Engels KB en Engels VBO-MAVO-C kunnen maximaal 
43 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak Engels KB en Engels VBO-MAVO-C zijn de volgende vakspecifieke regels 
vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling blijkt 

dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 || 
 

 1 D 
 

 2 C 
 

 3 C 
 

 4 B 
 
TEKST 5  || 
 

 5 D 
 

 6 D 
 

 7 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Hij redde (door zijn snelle reactie) zijn vrouw en kinderen/zijn gezin. / Hij stuurde zijn 
gezin snel naar de reddingsboten. 

 
 8 A 

 
 9 B 

 
 10 maximumscore 1 

een antwoord met de volgende strekking: 
 Ze raakt dan overstuur (als ze eraan denkt hoe haar vader om het leven is 

gekomen). / Dan moet ze aan haar vader denken. 
 

 11 maximumscore 1 
I have even had a road named after me. 
 
opmerking 
Geen rekening houden met spelfouten in het citaat. 
 
TEKSTEN 6 EN 7 || 
 

 12 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 (openstaande) (open waaiende) deksel (die openklapt) kan 
voorbijgangers/mensen/vuilnislieden verwonden 

 
 13 D 

 
TEKST 8  || 
 

 14 A 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 15 D 
 

 16 B 
 

 17 A 
 

 18 B 
 

 19 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 juist 
4 onjuist 
 
Indien vier goed 2 
Indien drie goed 1 
Indien twee of minder goed 0 
 
TEKSTEN 9 EN 10 || 
 

 20 maximumscore 1 
(nummer) 2 (Organix Organic Beef Burgers) 
 

 21 C 
 
TEKST 11 || 
 

 22 A 
 

 23 D 
 

 24 B 
 

 25 A 
 

 26 A 
 

 27 D 
 

 28 C 
 

 29 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Ze hebben alle drie een typisch mannenberoep / ‘stoer’ beroep. / Ze zijn niet bang 
voor zwaar lichamelijk werk of echte uitdagingen. 

 
opmerking 
Voor: Ze hebben alle drie een gevaarlijk beroep, geen punt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

TEKSTEN 12 EN 13 || 
 

 30 maximumscore 2 
twee van de volgende antwoorden: 

 2, 3, 5 (of namen van de activiteiten bij 2, 3, 5 plaatsen) 
 

 31 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 
• je doet een aanbetaling van 5 pond (per persoon) 1 
• de rest van het bedrag betaal je bij het begin van de tocht 1 
 
TEKST 14 || 
 

 32 B 
 

 33 A 
 

 34 C 
 

 35 C 
 

 36 A 
 

 37 B 
 

 38 A 
 

 39 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Anders zijn dan anderen. / Mensen vinden je een opschepper/arrogant. / Jongens 
voelen zich onzeker bij je. 

 
opmerking 
Geen punt toekennen voor: 
- Als je ouder bent, krijg je minder werk. 
- Er is veel competitie onderling. / Modellen zijn geen vrienden van elkaar. 
- Je bent vaak weg/in het buitenland. 
 
TEKST 15 || 
 

 40 C 
 

400030-630-515c* 400030-2-630-515c* 
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Examenopgaven VMBO-KB 

2003 
tijdvak 1 

woensdag 21 mei 
13.30 – 15.30 uur 

 ENGELS CSE KB 
 

 ENGELS VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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 Emma vindt een jongen bij haar op school erg leuk, maar hij geeft haar weinig aandacht. 
   Aan drie jongens wordt gevraagd op haar probleem te reageren. 
   Welke van de drie jongens van “The Boy Panel” denkt dat de jongen niets in Emma ziet? 

A John Floza 
B Paul Bate 
C Tom Greensmith 

The problem

The boy panel

Dear Bliss,
I really fancy a lad in my school.
My friends say I’m good-looking,
but this isn’t getting me
anywhere with him.All his mates

tell me he fancies me too, but

now I’m not so sure. He’s in the
year above me, so I only see him
a few times a day.When we
bump into each other I always
smile and try to chat, but he
always seems to blank me. From

the looks he gives me, he
doesn’t seem interested at all.
My mates say he’s shy. How can I
tell if he’s into me? It’s driving me
crazy.
Emma, 14, Birmingham

John Floza, 21

‘When I was
younger and
into a certain

girl, I probably did totally
blank her, but this is
because at 14 you find it
hard to communicate on
that level.As long as she’s
well fit, any boy’ll go for
her.

But look, all the signs
say that he’s just not
interested, so she should
forget this bloke and
move into the next one.’

Tom Greensmith, 17

‘Chances are he probably
does really fancy her, but
lads are so petrified of

being turned down, that we put
up a macho front. If she wasn’t
that fussed about him I’d say play
it cool and act like you’re not
fussed. But if she really believes
he’s the one, then she’s got to go
for it.’

Paul Bate, 19

‘He’s probably
feeling just as
nervous and

insecure as she is, which
is why he’s giving her the
wrong signals. She may as
well make the effort
herself if he’s not doing
anything.

If she approaches him
outside school it’ll be
much easier for both of
them to chat and for her
to find out what he really
thinks of her.’
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TEKST 2 
 

1p  2 Met welke Nederlandse organisatie kan de Engelse ‘AA’ het beste worden vergeleken? 
A De ambulancedienst. 
B De brandweer. 
C De verkeerspolitie. 
D De wegenwacht. 
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Inside Daisy Clover
Ch5   3.30pm                      
With her page-boy hairdo and permanent 
pout, Natalie Wood was surely far too cute 
to be credible as the disillusioned teenage 
movie star in Robert Mulligan’s camp soap 
set in Thirties Hollywood. Robert Redford 
and Christopher Plummer do better as the 
men who help mess up her life. 

Hello Again
Ch5   3.30pm                          
After being reincarnated by sister Judith 
Ivey, Shelley Long discovers that her 
husband Corbin Bernsen is now married to 
her best friend Sela Ward. Surgeon Gabriel 
Bryne provides the romance in a lightweight 
reincarnation comedy which didn’t do much 
for the Cheers star’s big-screen career. 

Executive Target 
Ch5   9pm                            ▲ 
After his stomach-churning, ear-slicing turn 
in Reservoir Dogs, Michael Madsen quickly 
became typecast as your average nutcase 
with a gun. In this pacy if predictable 1992 
thriller, Madsen gets a chance to be on the 
receiving end for a change when he is taken 
hostage during a hijacking. 

Blue Murder At St Trinian’s
Ch4   1.45pm                      
Policewoman Joyce Grenfell’s encounter 
with devious coach-owner Terry-Thomas, 
Alastair Sim and Lionel Jeffries in drag – 
and George Cole as a younger version of 
Arthur Daley – are just some of the lessons 
in laughter on the curriculum of Launder  
and Gilliat’s lively schoolgirl sequel. 

Innocent Moves 
BBC2   11.35am                 
When seven-year-old Max Pomerac quickly 
picks up the ability to play chess  
by watching a few games in Central Park, 
his father Joe Mantegna contacts former 
champion Ben Kingsley to train the prodigy. 
Steven Zaillian’s film is a lot more 
intelligent than your average sports movie. 

TEKST 3 
 

1p  3 Je kijkt graag naar films en tv-series waarin advocaten een belangrijke rol spelen. 
    Welke film uit het overzicht op deze twee pagina’s zou je willen zien? 
    Schrijf de naam van die film op. 
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Rent-A-Kid 
BBC1   2.35pm                     
Matt McCoy and Sherry Miller want to 
experience parenthood before they decide to 
take the plunge and have children of their 
own, so salesman Leslie Neilsen has the 
bright idea of ‘renting’ them three children 
from his son’s orphanage. A sappy but 
sunny family comedy. 

Hellinger’s Case 
Ch5   3.30pm                          
Telly Savalas was really just playing Kojak 
again, but without the lollipop, memorable 
catch-phrases and badge, in this routine TV 
thriller series which cast him as a top 
defence lawyer. Here, the excuse for his big 
day in court is a Mob accountant charged 
with killing a TV newscaster. 

The Bedford Incident 
Ch4   1.40pm                    
Sidney Poitier has a refreshingly colour-
blind role as an earnest reporter in this tense 
Cold War thriller. Despite that, it’s Richard 
Widmark’s powerhouse performance as the 
obsessive captain of a U.S. Navy destroyer 
on patrol in Greenland that’s the real driving 
force behind the drama. 

Mr. Majestyk
Ch5   9pm                           ▲
Melon farmer Charles Bronson finds that his 
experiences in Vietnam stand him in good 
stead when forced into violent action after 
he makes an enemy of vicious Mafia hitman 
Al Lettieri. Pulp maestro Elmore Leonard’s 
caustic script gives this formula vigilante 
thriller a distinctive edge. 

The Defiant Ones 
Ch4   1.45pm                     
                                      White convict Tony 
                                      Curtis and black  
                                      prisoner Sidney  
                                      Poitier learn racial  
                                      tolerance when they  
escape from a chaingang handcuffed 
together. 

   vervolg tekst 3 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKST 4 
 

1p  4  Waartegen maakt meneer F.J. Thomasson bezwaar in de onderstaande ingezonden 
brief? 
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I am in the money
Schoolgirl Tracey Makin, 16, checked her
lottery ticket on Saturday night, and realised
she was a millionaire. Ice-cool Tracey went to
school as usual and sat an exam before
telling friends about her fortune. Tracey has
so far splashed
out just £30 on
two CDs. Yester-
day, her family
struggled to come
to terms with her
£1,055,171 win.
Her mother said:
“She is being very
cool about it, but
obviously she is
thrilled. She has
no idea what she
is going to do – we have made no plans at all.
I think she just wants to lead a normal life,
but the whole thing hasn’t sunk in yet.”
Tracey has been doing the lottery since she
turned 16 at Christmas. “I will probably

continue playing, although lightning never
strikes twice in the same place,” she joked.
The family plans to stay in the same house for
the immediate future and her father Jerome, a
glazier, will carry on working. But Tracey’s

plans to save for
her own car next
year have been
overtaken by
events. Jerome
said: “She was
talking about
getting a Nissan
Micra but
goodness knows
what it will be
now.”
Financial expert

Phillip Platts, who is on the panel that will
advise her, warned that she will have to
invest and make her million pounds grow if
she is to have an income that will keep her
comfortable for the rest of her life.
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‘The Express’

BUT WILL WINNING A FORTUNE SO YOUNG WRECK HER LIFE?

YES
SAYS ED DOCX

EXPRESS COLUMNIST

Anyone who thinks the quality of Tracey
Makin’s life will be improved by winning 
£1 million knows nothing about human nature.
Tracey’s life is finished. I don’t care how often
people say, “Isn’t she lucky?” By the time she’s
30, she’ll wish she hadn’t bought that ticket. In
the coming years, she’ll find there isn’t a single
man she can trust. They’ll be queuing down
the street, but it won’t be her personality or
looks they’ll be interested in.
They’ll be after her cash.
Likewise, relationships with female friends will
change, they will treat her differently. She’ll get
confused, upset and insecure.

NO
SAYS RACHEL SIMHON

LIFE EDITOR

Tracey should have enough to live on for the 
rest of her life. If she doesn’t want to be
careful, she can be gloriously, wildly
extravagant.
Young people are much better at spending
money than older ones. A 16-year-old with a
million to blow is going to do it in style. But
there is more to Tracey’s win than the money.
She has something most of us can only dream 
of – total freedom of choice. Thanks to the
lottery, she now has the chance to try anything
she can put her mind to. With such a
comfortable financial cushion to fall back on,
the only thing holding Tracey back is the
breadth of her imagination.

I’M IN THE MONEY: Jubilant T racey Makin celebrates
yesterday after scooping a million pounds to become

Britain’ s youngest lottery jackpot winner

45

4

TEKST 5 
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1p  5 What becomes clear about Tracey from paragraph 1? 
A She finds it difficult to keep her nerves under control. 
B She is not good at talking about her feelings. 
C She is someone who does not care about money at all. 
D She proves to be good at hiding her excitement. 
 

1p  6 What can be concluded about Tracey’s family from paragraph 1? 
A They are quarelling about how to divide the prize money. 
B They are very pleased with the prize money. 
C They do not yet know how to deal with the prize money. 
D They need help on how to invest the prize money. 

    
1p  7 ‘lightning never strikes twice in the same place’ (regels 24-25). 
    Wat wil Tracey met deze uitdrukking duidelijk maken? 

 
1p  8 ‘… goodness knows what it will be now’ (lines 38-40). 
   What does Jerome want to make clear about Tracey’s plans to buy a car? 

A Tracey has no idea what to buy instead of a car. 
B Tracey is going to get herself a Nissan Micra right away. 
C Tracey will invest her money rather than buy a car. 
D Tracey will probably buy a more expensive car now. 
 

3p  9 Phillip Platts (alinea 4), Ed Docx en Rachel Simhon hebben hun mening gegeven over 
Tracey en het winnen van veel geld. Elk van hen heeft één van de onderstaande 
uitspraken gedaan: 

   1   Tracey kan alles gaan doen wat ze maar kan verzinnen. 
2   Over 15 jaar zal Tracey nog steeds blij zijn dat ze de prijs heeft gewonnen. 
3   Het geld zal Tracy in de toekomst alleen maar ongelukkig maken. 
4 Als Tracey haar geld niet verstandig belegt, is het niet genoeg om haar hele leven lang 

ruim in het geld te zitten. 
5 Jonge mensen, zoals Tracey, hebben meer moeite met het opmaken van een miljoen 

dan oudere mensen. 
 

    Zet achter de namen Phillip, Ed en Rachel het juiste nummer van hun uitspraak. 
Doe het zo: 
Phillip uitspraak nr.. 
Ed uitspraak nr.. 
Rachel uitspraak nr.. 
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TEKST 6 
 

1p  10 Wat wordt er over Alexandru Nemeth gezegd in onderstaand berichtje? 
A Hij heeft de politie geholpen bij het oplossen van een misdaad. 
B Hij heeft zijn postduiven afgericht om sieraden uit een winkel te stelen. 
C Hij is door een slimme uitvinding schatrijk geworden. 
D Hij is opgespoord doordat de politie hem te slim af was. 
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TEKST 7 
 

1p  11 TravelSmith biedt in de advertentie een gratis catalogus aan. 
   Wat voor soort catalogus is dat? 

Een catalogus van 
A afgeprijsde zomerkleding. 
B geheel verzorgde vakantiereizen. 
C handige reisartikelen. 
D speciale bedrijfskleding. 
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TEKST 8 
 
 

“I was bulimic but nobody knew”

Jonathan Llewelyn, now 22, battled 
with bulimia for over two years

“I always thought I was a bit overweight, but I

suppose my obsession with food began when I started

going out with Katy. I was nearly 18 at the time and the

relationship only lasted a month, but it gave me a

massive ego boost. Katy was gorgeous, and the fact that

she fancied me made me want to make the most of what

I’d got. I knew that meant watching my weight.

First, I asked Mum to buy stuff like low-fat spread

instead of butter and skimmed milk instead of full fat.

Then I started avoiding ‘bad’ foods like chips and

chocolate altogether. I soon started to get it. I was

checking the fat and calorie content in everything I ate.

That Christmas, I got a holiday job working in a fast

food restaurant. This girl called Sarah worked there too;

she had an amazing personality and incredible figure, so

I was quite happy when she agreed to go out with me.

The thing was, going out with someone so perfect

made me want to be perfect too, which made me even

more determined to . Soon, calorie counting

wasn’t enough…

The following February, I was back working in the

restaurant with Sarah again. That’s when it happened.

I was at work, surrounded by the kind of food I’d been

avoiding for ages, and I just gave in. I didn’t eat loads

– I think I just had a burger and chips – but afterwards,

I felt awful, so bloated… I guess my stomach just

wasn’t used to meals.

Then it came to me; if I could get rid of the food, then

I’d feel fine. I’d heard about bulimia, but I didn’t really

apply it to what I was doing. Making myself sick just

seemed like the perfect solution, I would sneak

off to the toilet and put my fingers down my throat.

After that, I started making myself sick at home, too.

I’d get in from work, eat whatever Mum had made me,

then walk to the fields behind our house and throw it

back up, afterwards, so mum wouldn’t smell the

sick on my breath. It was easy.

I was making myself sick up to three times a day. The

weight started to drop off and my health began to suffer.

I felt exhausted. Still no one guessed what was

happening – I guess bulimia was the last thing my

mates would have suspected.

By the time summer arrived my body couldn’t take it

any more. At work one day I just passed out cold.

I came round in hospital.

“Are you eating properly?” a doctor asked, poking at

my stomach. “You appear to be quite malnourished.”

Suddenly I decided to . 
“I’ve… I’ve been making myself sick,” I stuttered,

tears pouring down my face. “But please don’t tell

anyone.”

I felt so ashamed.

“OK,” he promised. “But you have to understand

that if you carry on, you won’t just pass out, you’ll die.

Your body’s got nothing to work on, Jonathan.”

I was . I knew I’d lost weight but I hadn’t

thought bulimia could be so dangerous.

“You need to talk to someone about this,” said the

doctor as he left. “Someone close.”

I knew he was right and after a few moments alone I

decided Sarah was the best person to open up to. She

suggested: “Look, my aunt’s a counsellor, why don’t

you talk to her about it?”

I went the next day and it was really a good move.

She was so understanding and talking about it really

helped.

Since then, I’ve made tons of progress; in fact,

I don’t make myself sick at all any more.

I know I’ve still got problems but my self-confidence

is and I’m learning to love myself for who I am.

I think a lot more boys worry about their weight than

girls realise. You may not know a boy who’s got an

eating disorder but they are really out there – I should

know.”
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‘Sugar’
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Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p  12  
A bored by 
B careless about 
C obsessive about 
 

1p  13  
A date other girls as well 
B earn some money 
C get into shape 
D improve my health 
 

1p  14  
A healthy 
B low-calorie 
C normal-sized 
D tasty 
 

1p  15  
A but 
B so 
C though 
D yet 
 

1p  16  
A chewing some gum 
B covering it 
C feeling better 
D taking a shower 
 

1p  17  
A ask some more advice 
B blurt the whole thing out 
C keep it all to myself 
D make up some kind of story 
 

1p  18  
A disappointed 
B glad 
C relieved 
D shocked 
 

1p  19  
A cracking up 
B gone completely 
C growing steadily 
D lower than ever 
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TEKST 9 
 

 
 

H E AV Y M E TA L
“HI, CHELSEA, HOW DID the shopping … what in

the name of heaven is that?”

“What?” Chelsea gave her mother what she

hoped was a cool stare.

“Your ears – you’ve got half a dozen things in

them.” Ginny put her hands to her face.

“Three studs and a ring, actually,” said Chelsea.

“Well, take them out right now!” said her mother.

“No way,” said Chelsea, “I’ve only just had them

done. Why should I?”

“Because the school rules are one stud only;

because you look trashy and cheap; because …”

“Oh, that’s right, suddenly you take notice of

how I look. Normally, you can’t be bothered to even

notice, you’re so busy tarting yourself up and flirting

with my boyfriends. Well, that’s tough, because I’m

keeping my earrings and …”

“Oh no you are not, young lady. Now get them

out this instant or I’ll …”

“You’ll WHAT?” screamed Chelsea. “Write

about me in the paper? Tell the world how silly

Chelsea did something wrong again? These are my

ears and I am making a fashion statement. So there.”

Chelsea was running out of things to say.

Ginny got up and put her arm on Chelsea’s

shoulder. “Oh Chelsea love, you’re far too pretty to

need all that metal junk in your ears.” she said.

Chelsea looked at her. “That’s the first time

you’ve said I’m pretty,” said Chelsea. “Am I really?”

she added.

Ginny sat down and pulled Chelsea down beside

her. “Of course you are, sweety pie. I’m sorry, love

– I suppose I am so used to knowing how gorgeous

you are, I forget that you need to know that too.

You’re gorgeous, as a matter of fact.”

Chelsea looked slightly appeased.

“And what’s all this about me flirting?” con-

tinued Ginny. “You surely don’t mean chatting to

Rob?”

“Chatting, you call it?” mumbled Chelsea. “You

positively drool over him. It’s obscene.”

Her mother suppressed the desire to laugh. “I’m

sorry, love, I didn’t think. It’s just that he’s so keen

on the idea of being a writer, and it boosted my ego,

someone wanting my opinion on something other

than acne and boyfriends! But flirting? That’s crazy

– he’s just a spotty kid!”

“He’s not spotty,” snapped Chelsea. “Not very.”

“You really like Rob, don’t you?” said Ginny.

Chelsea shrugged – then nodded.

“Then go for it – and I’ll keep out of the way – I

promise,” said her mother. “But get rid of that metal-

work – it’s not you, love.” She grinned. “I wish I

looked like you, I’ll tell you that for nothing.”

Chelsea smiled a watery smile. “Everyone says

you’re the smartest mum in my year. You should be

– you spend enough time dressing up.”

“I suppose I am a bit vain,” said Ginny. “When

you get middle-aged and grey hairs sticking through

and your chin starts to sag, you have to work flat out

to fight Mother Nature. I look in the mirror some

mornings and wish I was twenty again. Am I a real

drag?”

“Well,” said Chelsea, “sometimes you are sort of

un-mother like.”

“Tell you what,” said Ginny, “let’s go out next

weekend after work. You choose something you like

for me to wear, something suitable for mothers,” she

added, pulling a face, “and I’ll treat you to some nice

drop earrings for the one hole I am about to let you

keep open!”

Chelsea smiled. “Okay,” she said, “but you have

to promise not to show off in the changing rooms,”

she added sternly.

“I promise,” said Ginny dutifully.

‘Just don’t make a scene, Mum!’ by Rosie

Rushton
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2p  20 Chelsea heeft net een aantal gaatjes in haar oren laten maken. 
 Welke twee argumenten noemt Chelsea’s moeder om haar bezwaren hiertegen 

duidelijk te maken (regels 1-12)? 
 

1p  21 What does Chelsea want to make clear in lines 13-17? 
A Her mother is too old to know what girls wear these days. 
B Her mother should spend more time on how she herself dresses. 
C Her mother should think about getting earrings herself. 
D Her mother usually does not pay enough attention to her daughter’s appearance. 
 

1p  22 ‘It’s obscene.’ (line 41) 
   What does Chelsea find obscene? 

A The fact that Ginny had a conversation with Rob. 
B The fact that Ginny thinks Rob is too young for her daughter. 
C The way Ginny was getting friendly with Rob. 
D The way Ginny was trying hard not to laugh. 
 

1p  23 ‘Then go for it’ (regel 51). 
 Wat bedoelt Ginny met ‘it’? 

 
1p  24 ‘… you have to work flat out to fight Mother Nature’ (lines 60-61). 
   What does Ginny want to make clear by saying this? 

A She does all she can to keep looking young. 
B She insists on eating only natural products. 
C She spends a lot of time choosing the right clothes. 
D She tries hard not to become a boring person. 
 

1p  25 Ginny stelt voor om in het weekend samen te gaan winkelen en dingen voor elkaar te 
kopen (regels 66-75). 

    Maak de zin af op je antwoordblad: Chelsea kiest voor haar moeder ….. en Ginny 
koopt voor haar dochter….. 

 
1p  26 Als je let op de manier waarop Ginny en Chelsea met elkaar omgaan, kun je de tekst in 

twee stukken verdelen. 
    Bij welke regel begint het tweede gedeelte? 

 
1p  27 What does the title ‘Heavy Metal’ refer to? 

A Chelsea's favourite music. 
B The number of earrings Chelsea is wearing. 
C The quarrel between Chelsea and her mother. 
D The way Ginny dresses. 
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TEKST 10 
 

1p  28  Waarover gaat onderstaand bericht met betrekking tot de snoepjes van ‘Quality 
Street’? 

 

 
.
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TEKST 11 
 

1p  29 Vier liefhebbers geven hun mening over een aantal verschillende smaken van ‘Quality 
Street’. 

   Welke van de smaken wordt door de meeste liefhebbers lekker gevonden? 
A Fruit and nut delight. 
B Fruits of the forest creme. 
C Hazelnut eclair. 
D Vanilla octagon.

SWEET LOVERS GIVE THEIR VERDICT

Gordon Hughes is sad
about coffee creme
Gordon Hughes, 52, from Dunstable,
Bedfordshire, buys about half a dozen
boxes of Quality Street a year. He said:
“I’m no connoisseur, but it’s sad they’re
getting rid of coffee creme. The fruits of
the forest is pleasant and the soft part
has a natural taste. The vanilla is quite
tasty but the hazelnut eclair is
nondescript and the fruit and nut is a bit
like fudge.

Christine Cox shows
professional taste
The 32-year-old pastry chef and
chocolate fan from Walton-on-
Thames, Surrey, was well qualified
to pass judgement. She was
disappointed in fruit of the forest
but she liked the vanilla octagon.
“There’s a lot of competition, so
they have to move with people’s
tastes,” she said.
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TEKST 12

HOLLYOAKS IS FINE BUT I JUST
WANT TO MAKE MUSIC

C
HOOSING to sing old Leo
Sayer’s hit ‘When I Need You’
hardly seems the obvious choice
for a man aiming to launch a
music career. But Will Mellor, star
of the Channel 4 series Hollyoaks
insisted it would be his debut

single. “The reason is that it’s the song my sister
Joanne likes best. She’s been mentally and
physically disabled since she suffered a serious
heart condition four years ago.

She had been a bit off colour but she seemed well
enough to go out for a drink with some friends.
Then we got a knock on the door and it turned out
she had collapsed in the street. Joanne was very ill
and at one stage was given only a small chance to
pull through.

I have never been so scared,”Will admits.“One of
the songs we played to her in the hospital was ‘When
I Need You’. It still reminds me so much of Joanne,
and I see it as a tribute to her. Although she’s a bit
slow mentally and physically now, Joanne’s one of
the funniest members of our family.”

Joanne is one of Will’s four elder sisters. “I used
to long for a brother,” he laughs. “Being the
youngest, it was annoying to have four women boss
me around. And I never had any decent toys to
borrow. I was always left playing with Barbie dolls.
Obviously I couldn’t borrow clothes either. Luckily
I had a cousin who lent me shirts. On the other
hand, growing up surrounded by women at least
means I’ve learned to respect them from an early age.”

Will first met his girlfriend Angela Griffin, who
stars in Coronation Street, at a showbiz party. “We
were fans of each other’s shows, and we got on
great immediately, but it was a while before we
realised how much we really felt for each other.”

The hardest time in their relationship was when
he and Angela started going out together. “Having
the press camped outside our doors was difficult to
cope with,” he says,“We both thought: ‘is this worth
it?’ and the answer was ‘Yes, too right it is!’ Since we
openly admitted we are having a relationship it’s been
fine. My only worry is if my music career takes off
and I have to move to London.”

Will is determined to make it as a singer. “Music
has always been what I wanted to do, even before
acting. Not long before I got the Hollyoaks part, I
sent dozens of demos to record companies and
nobody wanted to know. But for the past year I’ve
had record company interest solely because I
happen to be a singer in a popular soap series.
Some of them offered me recording contracts
without even hearing me sing. How mad is that?”

Will also has a dark secret. “Three years ago,
when Take That had really taken off, I answered an
advert for a band which was being put together. We
were called ‘Right Now’. To be honest, the bloke
who put us together was a real amateur. We didn’t
even get a record contract, but I’m glad about that
now. I don’t even have any photos of the band any
more. I’m waiting for someone to find them because
I’m sure they’ll turn up and embarrass me one day.”

If Will had to choose between music and
Hollyoaks there would only be one answer. “I’m
grateful to Hollyoaks, but I want to be able to
concentrate totally on the music. I won’t want any
acting jobs if the music goes well. But right now I’ve
got a two-year contract playing Jambo, and that
suits me fine for the moment.”

In the soap series Hollyoaks he’’s Jambo, a crazy would-be pop star.
Away from the TV-screen Will Mellor is a very different character – but

he still wants to be a pop star…

By John Ear ls
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1p  30 What is said about the song ‘When I Need You’, in paragraph 1? 
A It is sung by Will Mellor and his sister Joanne. 
B It is the first song of Will Mellor's singing career. 
C It is used as the theme song of the series Hollyoaks. 
D It is Will Mellor's favourite song. 
 

1p  31 ‘I have never been so scared’ (regel 18). 
    Waar was Will zo bang voor? 

 
1p  32 What becomes clear about Joanne in paragraph 3? 

A She cannot live at her parents’ house any more as a result of her illness. 
B She has completely recovered since she left hospital. 
C She is a cheerful person in spite of her problems. 
D She is not able to communicate with her family, because of her handicap. 
 

2p  33 Will Mellor was de jongste in een gezin met vier oudere zusters. 
    Welke drie nadelen hiervan noemt Will in alinea 4? 

 
1p  34 What was the biggest problem Will Mellor and Angela Griffin had to deal with in their 

relationship, according to paragraphs 5 and 6? 
The fact that  
A they attracted a lot of unwanted attention from the media. 
B they could not find time to go out together. 
C they used to live in different parts of the country. 
D they were not allowed to be seen together because of their jobs. 
 

1p  35 ‘How mad is that?’ (line 54) 
   What is 'mad' according to Will Mellor? 

The fact that 
A he has become a success as an actor although he always wanted to be a singer. 
B he has not been successful as a singer before. 
C he is getting the chance to record songs only because he plays the part of a singer. 
D he is still interested in a career as a singer. 
 

1p  36 ‘they’ll turn up and embarrass me one day’ (line 63). 
   Who or what is meant by ‘they’? 

A Fans of Hollyoaks. 
B Members of the band Right Now. 
C Photos of the band Right Now. 
D Record companies. 
 

1p  37  Hoe hoopt Will Mellor dat zijn carrière zich in de toekomst zal ontwikkelen volgens 
alinea 9? 
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TEKST 13 
 

1p  38 Hieronder staat het weerbericht voor de week 13-19 oktober. 
   In welk van de drie aangegeven gebieden zijn de weersvooruitzichten het slechtst? 

A Eastern England 
B Scotland and Ireland 
C Wales and West and Central England 
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Purring puss 
If you have a moggy, or fancy 
owning one, it reveals that you’re 
the life and soul of any  
party – but you also like 
your independence. On  
the downside, you have  
a tendency to be sneaky 
when it suits, and you  
are known to be catty  
when in a bad mood.  
You like luxury in your 
life, so no high street  
fashion or fish ‘n’ chip suppers for 
you – it’s all designer labels and 
posh nosh! 

Matey mutt 
If a dog’s your fave pet, it reveals 
that you are loyal and trustworthy 
and stick by friends.  
You love hanging around  
with your chums, but  
occasionally you’ve been  
led astray, which has,  
from time to time got  
you in the dog house.  
You’ve a bit of a temper,  
but your bark is worse  
than your bite. Once  
you’ve calmed down  
you’re the first to apologise. 

Homely hamster
If a cute and fluffy hamster makes 
you go ‘Ahh!’, then you’re a homely 
type. You may pretend  
to your mates that  
you’re a party animal,  
but you really like  
nothing more than  
curling up in front of  
the telly in your fave  
baggy jumper and  
tracksuit bottoms.  
When it comes to boys, 
you can be a bit shy, but when 
you get to know them better all 
your inhibitions disappear. 

Bubbly budgie 
If a feathered friend appeals to you, 
it shows that you’re chirpy and love 
being the centre of attention. As far 
as you’re concerned,  
there’s nothing better  
than having a good  
old gossip with your  
mates. And because  
you’re so beaky, not  
even the smallest piece 
of news escapes your  
attention! However,  
when you’re in a bad  
mood you can fly off the handle at 
the slightest thing, and you’re not 
scared of getting your claws out. 

TEKST 14 
 

1p  39 Je vriendin wil graag een huisdier kopen. Ze maakt zich soms over kleine dingen kwaad. 
Zij heeft ook veel vrienden/vriendinnen waar zij graag roddels mee uitwisselt. 

   Welk huisdier past volgens onderstaand artikel het beste bij je vriendin? 
A Een kat. 
B Een hond. 
C Een hamster. 
D Een parkiet. 
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TEKST 15 
 

1p  40 Welke van de onderstaande scholieren zou begrip tonen voor scholen die kluisjes 
afschaffen? 
A Christel V. 
B Jessica B. 
C Theresa D. 
D Geen van deze personen. 
 

 
 
 
 

einde 
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Correctievoorschrift examen VMBO-KB 

2003 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS CSE KB 
 

 ENGELS VBO-MAVO-C 
 
 
 
 

Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of 
verwerk de scores in het programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk 26 mei naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO- 02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past 
de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor 
het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn 
de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een 
vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn 
niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of 
in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 
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3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan een antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het 
beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen 
rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte 
en de gemengde leerweg en voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in 
het jaar 2003 en mogelijk latere jaren:  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen ENGELS KB en VBO-MAVO-C kunnen maximaal 44 
scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak Engels KB en VBO-MAVO-C zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling blijkt 

dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
 
TEKSTEN 1 T/M 4 || 
 

 1 A 
 

 2 D 
 

 3 maximumscore 1 
Hellinger’s Case 
 

 4 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Dat oudere mensen/ouderen (zonder te vragen) met de voornaam worden 
aangesproken in het ziekenhuis. 

 
opmerking 
In het antwoord moet minimaal het element ’oudere mensen / ouderen’ oftewel ’in het 
ziekenhuis’ voorkomen. 
 
TEKST 5 I AM IN THE MONEY || 
 

 5 D 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Ze/Tracey verwacht niet nog een keer iets (veel geld) (in de loterij) te winnen. 
 
Indien de uitdrukking is vertaald 0 
 

 8 D 
 

 9 maximumscore 3 
• Phillip: (nr) 4 1 
• Ed: (nr) 3 1 
• Rachel: (nr) 1 1 
 
TEKST 6 EN 7 || 
 

 10 D 
 

 11 C 
 
TEKST 8 “I WAS BULIMIC BUT NOBODY KNEW” || 

 
 12 C 

 
 13 C 

 
 14 C 

 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 15 B 
 

 16 A 
 

 17 B 
 

 18 D 
 

 19 C 
 
TEKST 9 HEAVY METAL || 
 

 20 maximumscore 2 
een antwoord met de volgende strekking: 
• Het is tegen de schoolregels 1 
• Het staat ’goedkoop’/ordinair 1 
 

 21 D 
 

 22 C 
 

 23 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 (verkering met) Rob 
 

 24 A 
 

 25 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 kleding (die beter bij een moeder past) / iets geschikts om aan te trekken en (mooie) 
(lange) oorbellen 

 
opmerking 
Als 1 element ontbreekt, 0 punten toekennen. 
 

 26 maximumscore 1 
regel 25 
 

 27 B 
 
TEKST 10 EN 11 || 
 

 28 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 (Voor het eerst in 60 jaar) worden er (vier) smaken/bonbons (die niet goed lopen) 
vervangen (in de samenstelling van een doosje Quality Street). 

 
 29 D 

 
TEKST 12 HOLLYOAKS IS FINE BUT I JUST WANT TO MAKE MUSIC || 
 

 30 B 
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Vraag Antwoord Scores 
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 31 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 dat ze / zijn zus (Joanne) dood zou gaan / zijn zus (Joanne) het niet zou halen 
 

 32 C 
 

 33 maximumscore 2 
antwoorden met de volgende strekking: 

 Zijn zussen speelden de baas over hem. 
 Hij kon alleen (met) meisjesspeelgoed (Barbiepoppen) spelen/lenen. 
 Hij kon nooit kleren lenen (van zijn zussen). 

 
Indien drie antwoorden juist  2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien een of minder antwoorden juist 0 
 

 34 A 
 

 35 C 
 

 36 C 
 

 37 maximumscore 1 
een antwoord met de volgende strekking: 

 Als zanger/muzikant. / Hij zou alleen maar zanger/muzikant willen zijn (en niet meer 
toneelspelen. 

 
TEKSTEN 13 T/M 15 || 
 

 38 B 
 

 39 D 
 

 40 C 
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