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KB-0011-a-21-1-o 

Examen VMBO-KB 

2021 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 

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

Dit examen bestaat uit 36 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 17 mei
13.30 - 15.30 uur
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Tekst 1  Erwtensoep 
 

4p 1 Zoekend lezen 
Kruis in de uitwerkbijlage aan of de uitspraken juist of onjuist zijn. 
 
 

Tekst 2  Fietsen verleer je nooit 
 

1p 2 Wat is de kernzin van alinea 2?  
A De kern van het procedureel geheugen is ervoor zorgen dat 

procedures uiteindelijk routines worden. 
B Als je leert fietsen, moet je een aantal handelingen onder de knie 

krijgen. 
C Door die vaardigheden in kleine stapjes te leren, ga je steeds beter 

presteren. 
D Totdat het is ingeslepen en alles wat bij fietsen komt kijken een routine 

is geworden.  
 

1p 3 Wat is volgens Albert Postma, naast herhalingen, bevorderlijk voor het 
levenslang opslaan van handelingen? 
zorgen voor  
A het maken van kleine stapjes bij het uitvoeren van handelingen  
B pauzemomenten bij het uitvoeren van handelingen 
C structuur bij het uitvoeren van handelingen  
 

1p 4 Waar legt Erik Scherder vooral het accent op bij het aanleren van 
handelingen? 
A intelligentie 
B leeftijd 
C motoriek 
D routine  
 

1p 5 Albert Postma laat zijn studenten beschrijven hoe ze autorijden. 
Wat wil hij met dat voorbeeld laten zien?  
Wat je in je procedurele geheugen hebt opgeslagen 
A bewaar je in stukjes. 
B is lastig om te verwoorden. 
C kun je eenvoudig reproduceren. 
D raak je nooit meer kwijt.  
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1p 6 In alinea 6 staan combinaties van activiteiten die je tegelijkertijd kunt 
doen.  
Welke combinatie is volgens de informatie uit de tekst NIET mogelijk?  
A fietsen en zingen 
B gamen en Spaans leren 
C jas dicht ritsen en lopen 
D skaten en lachen  
 

1p 7 Wanneer werkt het procedureel geheugen niet goed volgens de informatie 
uit deze tekst?  
A als je een ongeluk hebt gehad waarbij je hersens beschadigd zijn 
B als je medicijnen gebruikt die invloed hebben op je hersenen 
C als je moet nadenken hoe je iets moet doen 
D als je ziek bent waardoor je hersenen aangetast zijn  
 

1p 8 Wat is de reden dat bij mensen met dementie het procedureel geheugen 
nog lang blijft werken?  
A Oude mensen hoeven geen nieuwe dingen meer te leren, vandaar dat 

ze dingen die ze al weten gemakkelijk kunnen reproduceren.  
B Handelingen die vaak zijn uitgevoerd worden opgeslagen in een deel 

van de hersenen dat niet zo snel wordt aangetast door ouderdom. 
C Herinneringen aan vroeger zijn belangrijk voor oude mensen en 

daardoor kunnen ze zich nog op hoge leeftijd bepaalde dingen 
herinneren.  

 
1p 9 Welk spreekwoord past het beste bij de inhoud van alinea 7? 

A Eind goed al goed. 
B Jong geleerd is oud gedaan. 
C Men is nooit te oud om te leren. 
D Zoals de ouden zongen, piepen de jongen. 
 

1p 10 Welke vraag staat in deze tekst centraal? 
A Hoe komt het dat je routines nooit verleert?  
B Op welke manier werkt het opslaan van informatie in het geheugen? 
C Waarom is het procedurele geheugen zo belangrijk? 
D Wat is de reden dat iedereen kan leren fietsen?  
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Tekst 3  Dierenbescherming 
 

1p 11 Wat is het doel van de afbeelding? 
A Mensen erop wijzen hun hond uit de auto mee te nemen als ze hun 

auto afsluiten. 
B Mensen overtuigen dat ze de auto op slot moeten doen als ze hun 

hond uitlaten. 
C Mensen waarschuwen op te letten of er geen hond in een afgesloten 

auto zit. 
 

2p 12 Tot welke vier handelingen roept de advertentie op?  
Kruis in de uitwerkbijlage de vier juiste antwoorden aan.  
 

1p 13 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 
adviseren om 
A altijd het meldnummer te bellen als mensen iets niet vertrouwen 
B een auto in de schaduw te parkeren als de zon schijnt 
C een hond niet alleen in een auto achter te laten 
D een hond niet mee te nemen in de auto bij warm weer 
 

1p 14 Voor wie is deze advertentie vooral bedoeld?  
Kruis in de uitwerkbijlage de twee juiste antwoorden aan.  
 

1p 15 Op de website van de Dierenbescherming staan de volgende afbeelding 
en tabel: 
 

 

Temperatuur 
buiten 

Temperatuur in 
de auto 

°C Na 10 
minuten 

Na 30 
minuten 

21 31 40 

24 34 43 

27 37 45 

30 40 48 

32 43 51 

35 45 54 
 

 
 Welke zin uit de tekst bij de advertentie past het best bij de informatie 

die op de website staat?  
Citeer de zin die het best past bij de tabel. 
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Tekst 4  Inburgeren versie 2.0 
 

1p 16 De titel van deze tekst is ‘Inburgeren versie 2.0’. 
Waar heeft 2.0 vooral betrekking op? 
Het is een reactie op de aangepaste 
A lesstof over de Nederlandse samenleving. 
B lesstof van de aangeboden taalcursus. 
C Nederlandse manier van leven. 
D Nederlandse normen en waarden. 
 

1p 17 In alinea 1 beschrijft de auteur een bepaalde wereld waarin mensen 
bepaalde rollen hebben.  
Wie past het best in die wereld volgens de informatie van deze tekst? 
A een asielzoeker die in zijn nieuwe auto rijdt 
B een gevlucht kind dat tweetalig wordt opgevoed 
C een man die de boekhouding van zijn gezin doet 
D een vrouw die haar afdeling instructies geeft 
 

1p 18 Wat was de conclusie van het onderzoek van Arieke van Liere?  
Kruis in de uitwerkbijlage de twee juiste zinnen aan. 
 

1p 19 Een nieuwkomer met ambitie kan het hier zwaar krijgen volgens alinea 2. 
Hoe komt het dat die ambitie meteen de kop wordt ingedrukt?  
De nieuwkomer 
A is verplicht om eerst te slagen voor een enorm zwaar 

inburgeringsexamen. 
B leert dat in Nederland bepaalde ambities niet voor iedereen zijn 

weggelegd. 
C moet de Nederlandse taal al bij aankomst perfect beheersen. 
D zal onderaan de maatschappelijke ladder moeten beginnen. 
 

1p 20 Op welke vraag krijg je antwoord in alinea 3? 
A Hoe komt het dat het voor inburgeraars lastig is om zich voor te 

bereiden op de Nederlandse samenleving? 
B Wat moet er op een foto die goed past bij een actueel 

inburgeringsexamen staan? 
C Wat vindt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 

het inburgeringsexamen? 
D Welke mensen vinden het vooral lastig om te slagen voor het 

inburgeringsexamen? 
 

Pagina: 9Voor 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-0011-a-o 6 / 9 lees verder ►►►

1p 21 Arieke van Liere heeft ontdekt dat het lesmateriaal voor inburgeraars niet 
actueel is.  
Op welke manier probeert zij dat aan de politici duidelijk te maken? 
door politici 
A op te roepen om inburgeringscursussen aan te passen zodat ze beter 

aansluiten bij de praktijk 
B te laten inzien dat het noodzakelijk is om meer te investeren in het 

actualiseren van de inburgeringsexamens 
C uit te dagen om nieuwe foto’s te maken die passen bij de huidige 

normen en waarden in de Nederlandse samenleving 
D uit te nodigen om regels voor verblijfsvergunningen en de inhoud van 

inburgeringscursussen goed op elkaar af te stemmen 
 

1p 22 Arieke van Liere heeft een mening over de inhoud van het inburgerings-
examen. 
 Citeer uit alinea 5 de zin waarin het argument voor deze mening wordt 

genoemd. 
 

1p 23 Door welke drie woorden kun je het woord ‘omstreden’ uit alinea 5  
(regel 104) vervangen, zodat de betekenis van de zin gelijk blijft?  
Kruis in de uitwerkbijlage de drie juiste antwoorden aan. 
 

1p 24 Welke conclusie past het best bij alinea 5? 
A De foto’s in het lesmateriaal blijven voorlopig nog gehandhaafd. 
B De minister kijkt of het onderzoek van Van Liere belangrijk genoeg is. 
C De procedures voor verblijfsvergunningen worden aangepast. 
D Het inburgeringsstelsel wordt opnieuw bekeken en mogelijk 

aangepast. 
 

1p 25 Welke zin past het best bij de opvattingen van Arieke van Liere volgens 
de informatie uit de tekst?  
A Bij inburgering moet beeldvorming van Nederlandse waarden en 

normen centraal staan.  
B De inburgeringscursus is te moeilijk voor nieuwkomers met ambitie. 
C Nieuwkomers kunnen ook inburgeren zonder deel te nemen aan het 

inburgeringsexamen.  
D Slagen voor de inburgeringscursus moet gelijk staan aan slagen in de 

Nederlandse samenleving. 
 

Pagina: 10Voor 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-0011-a-o 7 / 9 lees verder ►►►

1p 26 Wat weet je zeker over Arieke van Liere volgens de informatie uit deze 
tekst? 
A Ze gaat foto’s maken om de taalcursussen voor inburgeraars te 

moderniseren.  
B Ze meent dat politici volgens haar te weinig betrokken zijn bij het 

inburgeringsproces.  
C Ze pleit ervoor dat iedere groep in de Nederlandse samenleving 

herkenbaar moet zijn.  
D Ze vindt een juiste beeldvorming over de Nederlandse normen en 

waarden belangrijk. 
 

1p 27 Aan het einde staat de tekst ‘Hoe kan het ook?’ in een kader. 
Wat gebeurt er in deze tekst? 
Deze tekst 
A geeft een oplossing voor het genoemde probleem. 
B vat samen wat er al eerder in de tekst genoemd is. 
C voegt een nieuw deelonderwerp toe aan de tekst. 
 
 

Tekst 5  Bamboefietsen 
 

1p 28 In alinea 1 staat: “De blik is nu gericht op Zuid-Afrika.” 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
Het bedrijf BlackStarBikes wil 
A de fietsenmarkt gaan verkennen in Zuid-Afrika. 
B in Zuid-Afrika reclame maken voor bamboefietsen. 
C mensen in Zuid-Afrika overhalen om te gaan fietsen. 
D onderzoeken of er in Zuid-Afrika bamboe kan groeien. 
 

1p 29 Wat is het verband tussen de volgende gebeurtenissen? 
Zet in de uitwerkbijlage de nummers van de gebeurtenissen in de juiste 
volgorde volgens de informatie uit de tekst. 
1 De prijs van een fiets in Ghana gaat omlaag. 
2 De verkoop van fietsen stijgt in Europa. 
3 Meer Ghanezen kunnen een fiets aanschaffen. 
 

1p 30 In alinea 4 wordt slecht nieuws verteld over de bamboefiets.  
Op welke manier is deze zin bedoeld? 
A cynisch 
B komisch 
C kritisch 
D serieus 
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1p 31 Wat weet je zeker over de bamboefiets volgens de informatie uit deze 
tekst?  
Zet in de uitwerkbijlage een kruisje achter de drie juiste antwoorden. 
 

1p 32 In de tekst wordt gesproken over de duurzaamheid van de bamboefiets. 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
Ze bedoelen dat een bamboefiets gemaakt is 
A in een speciale fabriek in Ghana. 
B met behulp van groene energie.  
C van een product dat de aarde minder belast. 
D van materiaal dat overal op de aarde groeit. 
 

1p 33 In deze tekst lees je vooral informatie over de positieve kanten van het 
maken van bamboefietsen.  
In welke alinea staat een negatief punt over het productieproces van deze 
fietsen?  
A in alinea 5 
B in alinea 6 
C in alinea 8 
D in alinea 9 
 

1p 34 Welke uitspraak past het best bij de missie van BlackStarBikes? 
A De fietsen rijden comfortabel vanwege de dempende eigenschappen 

van bamboe. 
B Er bestaat geen tweede die hetzelfde is, iedere bamboefiets is uniek. 
C Iedere fiets wordt gratis afgeleverd op ieder adres in Nederland. 
D Zoveel mogelijk mensen blij maken met een bamboefiets of frame, dat 

is ons doel. 
 

1p 35 Dit artikel komt uit een krant.  
In welke rubriek past dit artikel het best?  
A cultuur 
B economie 
C media 
D wetenschap 
 

1p 36 Maak van de volgende zinnen een goedlopende samenvatting. 
 Zet in de uitwerkbijlage de nummers van de zinnen in de juiste 

volgorde, zodat ze een samenhangend geheel vormen. 
1 Dat is de aanleiding geweest om het bedrijf BlackStarBikes op te 

richten. 
2 Drie vrienden ontdekten een bamboefabriek in Ghana met een kleine 

afzetmarkt. 
3 Een stijgende verkoop betekent namelijk dat het transport nog 

duurzamer kan worden. 
4 Het bedrijf hoopt dat de afzetmarkt voor bamboefietsen groter wordt. 
5 Het bedrijf maakt bamboefietsen en die stevig zijn en toch licht. 
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Schrijfopdracht 
 
Situatiebeschrijving 
Voor het vak Nederlands moet je een interview afnemen. Jij hebt de tekst 
‘Bamboefietsen’ gelezen. Door het lezen van de tekst ben je enthousiast 
geworden over het bedrijf dat bamboefietsen maakt. Jij vindt zaken als 
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen heel 
belangrijk. Je wilt Mirjam Nagel, bedrijfsleider van BlackStarBikes, dan 
ook graag interviewen.  
 
Je besluit om Mirjam Nagel een e-mail te sturen om te vragen of ze mee 
wil werken aan het interview. Je vermeldt alvast een vraag waar je 
antwoord op zou willen krijgen. Zo krijgt Mirjam Nagel een beeld van het 
interview en kan ze zich goed voorbereiden op je komst. Verder laat je in 
je e-mail weten wat je zo aanspreekt aan het bedrijf BlackStarBikes. Ook 
vertel je enthousiast over wat duurzaamheid voor jou betekent en je 
beschrijft op welke manier jij duurzaam probeert te leven.  

In de tekst heb je gelezen dat in de sociale werkplaats Pantar gewerkt 
wordt aan de bamboefietsen. Je zou het leuk vinden om die werkplaats 
met eigen ogen te zien. In je e-mail vraag je of het mogelijk is om een 
rondleiding te krijgen. Je hoopt dat je snel een reactie ontvangt. 

13p 37 Opdracht 
Schrijf een e-mail aan Mirjam Nagel. Een aantal gegevens is al 
voorgedrukt in de uitwerkbijlage. Vermeld het onderwerp van je e-mail in 
de onderwerpregel. Gebruik voor je e-mail de gegevens uit de 
situatiebeschrijving en eventueel de tekst ‘Bamboefietsen’. Gegevens die 
niet in de opdracht staan, moet je zelf bedenken.  

Besteed in je e-mail aandacht aan de volgende punten: 
 jezelf voorstellen; 
 aanleiding e-mail: opdracht voor vak Nederlands; 
 vraag of Mirjam Nagel wil meewerken aan interview; 
 een vraag die je aan Mirjam Nagel zou willen stellen; 
 vertel wat je aanspreekt aan het bedrijf BlackStarBikes; 
 vertel wat duurzaamheid voor jou betekent; 
 geef twee verschillende voorbeelden waaruit blijkt dat jij duurzaam 

leeft; 
 vraag om rondleiding door sociale werkplaats; 
 verzoek om snelle reactie. 

Sluit je e-mail af met ‘Met vriendelijke groet,’ en je voor- en achternaam.  

Let op: Zorg ervoor dat je tekst minimaal uit 100 woorden bestaat. Bij 
minder dan 100 woorden krijg je geen punten voor taalgebruik. 

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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Lees eerst de opdracht in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in tekst 1. Je hoeft de tekst dus niet eerst helemaal door te 
lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vier bladzijden! 
 
 

Tekst 1 
 

Erwtensoep 
 

 
 
Test erwtensoep 
Geen tijd om zelf erwtensoep, ook 
wel snert genoemd, te maken? Geen 
nood, het aanbod in de supermarkt is 
behoorlijk groot. Naast blikken zijn er 
ook zakken en kartonnen pakken te 
koop. Maar welke is de lekkerste en 
hoe zit het met de voedingswaarde? 
Een panel van 62 consumenten 
proefde, verdeeld over drie dagen, 
verschillende erwtensoepen uit de 
supermarkt. Daarnaast kregen zes 
erwtensoepexperts de soepen 
voorgeschoteld. Ook onderzochten 
we in een laboratorium de 
voedingswaarde van de soepen, 
hoeveel rookworst erin zit en of er 
rekening is gehouden met 
dierenwelzijn.  
 
Winnaars en verliezers 
Qua smaak wijst het consumenten-
panel de erwtensoep van Aldi als 
winnaar aan. Toevallig is dit de enige 
die van de erwtensoepexperts een 
voldoende krijgt. Deze soep scoort 
niet alleen hoog op geur, smaak en 
uiterlijk, maar ook redelijk op gezond-

heid en dierenwelzijn. Ook de Albert 
Heijn Gevulde erwtensoep gooit hoge 
ogen bij het consumentenpanel. De 
experts zijn een stuk minder positief 
dan het panel. “Veel aardappel en 
wortel en juist weinig vlees en knol-
selderij. En wat doen die doperwten 
in de soep?” Absoluut dieptepunt 
vinden ze de soep van California, 
onder andere te koop bij Jumbo. “Dit 
mag je geen erwtensoep noemen”, 
aldus een van de experts. “De soep 
is te dun, heeft geen smaak, behalve 
zout en geen geur.” Ook de Maaltijd-
soep erwten van Struik vinden de 
experts niet lekker. Ze vinden niet 
alleen dat er veel wortels en aard-
appelen in zitten, maar ook dat de 
soep grauw is en de worst taai en 
snotterig.  
 
Struik behaalt met zijn twee soepen 
de tweede en derde plaats in deze 
test. 
 
Spliterwten of doperwten? 
Erwtensoep zou geen erwtensoep 
zijn zonder het gebruik van split-
erwten. Spliterwten zijn gedroogde, 
groene erwten waarvan het vlies is 
verwijderd, zodat ze tijdens het 
koken makkelijk uit elkaar vallen. 
Belangrijke andere ingrediënten zijn: 
knolselderij, ui, prei, varkensvlees / 
spek, rookworst en kruiden zoals 
bladselderij en laurier. Het recept 
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gaat vaak over van generatie op 
generatie, waardoor de soep, 
afhankelijk van de kok, bijvoorbeeld 
ook een aardappel en winterpeen 
kan bevatten. Wat niet in een 
authentieke erwtensoep hoort zijn 
doperwten, maar in de erwtensoep 
uit onze test zitten ze in overvloed. 
Dit leidt tot veel verbazing bij de 
experts. Volgens hen horen 
doperwten, maar ook wortels, niet 
thuis in erwtensoep. “Spliterwten 
worden gaargekookt en zorgen voor 
de juiste binding, maar zijn weinig 
zichtbaar. Doperwten worden voor 
het uiterlijk toegevoegd”, is de 
verklaring van meerdere fabrikanten.  
 
Bijzondere ingrediënten 
Doperwten, maar ook wortels, horen 
er al niet in thuis. Maar spinazie in 
erwtensoep? Dat is wel een heel 
creatieve interpretatie van het aloude 
recept. Toch zit er in Unox Biolo-
gische erwtensoep een kleine 
hoeveelheid spinazie. Unox legt 
desgevraagd uit dat de aardse 
smaak van spinazie de zoetheid van 
wortel en knolselderij neutraliseert. 
En de spinazie verbetert de groene 
kleur op een natuurlijke wijze. Een 
ander veelgebruikt ingrediënt in de 
supermarktsoepen is rookaroma. De 
rooksmaak van de plakjes worst komt 
dus niet door uren roken, maar uit de 
trukendoos van de fabrikant.  
 
Gezond? 
Erwtensoep lijkt misschien gezond, 
omdat het hoofdbestanddeel uit 
groente bestaat. Maar dat valt in de 
praktijk tegen. Om te beginnen zijn 
de geteste soepen zout, wat mede 
komt door de rookworst en het spek. 
De enige soep waarvan het 
zoutgehalte binnen de perken blijft, is 
de Unox Biologische erwtensoep. De 

rookworst en het spek verraden al 
dat erwtensoep behoorlijk wat vet 
bevat, waarvan een aanzienlijk deel 
verzadigd vet. Dat is slecht voor de 
gezondheid. Daarom hebben we de 
soepen ook beoordeeld op de 
hoeveelheid verzadigd vet.  
 
De zoutste erwtensoepen bevatten 
minstens 2 gram zout per kom. 
 

 
 
Vlees 
Rookworst zit in alle soepen in de 
test, spek in sommige. Gemiddeld 
bevatten de soepen 10% vlees. De 
Unox Stevige erwtensoep bevat het 
meeste vlees: volgens het etiket 
12,7% rookworst. De soep van 
California bevat het minste vlees: 
slechts 3,2%. Maar kloppen deze 
percentages? Dat hebben we getest. 
Over het algemeen komt het etiket 
aardig overeen met de werkelijkheid, 
rekening houdend met het verlies 
aan vocht en vet in de rookworst 
tijdens het productieproces van de 
soep. Alleen de Hollandse 
erwtensoep van Plus wijkt af. 
Volgens dit onderzoek zit er 2% 
rookworst in de soep, terwijl er 7% op 
de verpakking staat. Plus geeft aan 
dat er naast rookworstschijfjes ook 
rookworstblokjes worden 
toegevoegd. Ons laboratorium 
onderzocht op rookworstschijfjes, 
mogelijk verklaart dat het verschil.  

Een kom erwtensoep bevat 
gemiddeld 17 gram rookworst. 
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Zo maak je zelf lekkere erwtensoep 
volgens expert Willem Himmelreich: 
 
Benodigdheden 
 3 liter water 
 400 gram spliterwten 
 250 gram gerookt doorregen  

spek 
 300 gram hamschijf 
 1 knolselderij in blokjes 
 5 uien, in blokjes van 0,5 cm 
 2-3 dikke preien in ringen  

van 0,2 cm 
 1 bos bladselderij, gewassen  

en gesneden 
 3 laurierblaadjes 
 zout en gemalen peper naar 

smaak 
 1 rookworst 

Trek de bouillon van de hamschijf en het 
spek, met laurierblad, ui en wat van het 
donkergroene deel van de prei. Haal na 
1,5 uur hamschijf en spek eruit en 
bewaar deze. Doe de spliterwten in de 
gezeefde bouillon en zet de pan op het 
vuur. Voeg de ui en knolselderij toe en 
breng het geheel onder voortdurend 
roeren aan de kook. Na 1,5 uur worden 
de spliterwten gaar en wordt de soep 
dikker. Voeg de preiringen toe en blijf 
roeren, want snert brandt snel aan. Snijd 
de gare hamschijf in stukjes en voeg 
deze toe aan de soep. Voeg als laatste 
de gesneden bladselderij, rookworst en 
spekjes toe.  
Als je dit recept volgt, krijg je volgens 
Willem Himmelreich gegarandeerd de 
lekkerste erwtensoep op tafel!  

 
Dierenwelzijn 
We checkten de etiketten ook op 
dierenwelzijn. De meeste soepen 
vermelden iets over het welzijn van 
het dier; variërend van het Beter 
Leven Keurmerk met één tot 
drie sterren, tot een biologische 
variant. Wie om dierenwelzijn geeft, 
kan dus het best voor de Unox 
Biologische erwtensoep met 
biologisch vlees of de Struik Boeren-
soep erwten met Beter Leven drie 
sterren kiezen. 
 
De experts 
In het expertpanel zitten de volgende 
zes mensen: 
Michel Rekers, winnaar van het  
WK snertkoken  
Ineke Luybé, winnaar van het  
NK snertkoken 
Ed Mink en Gineke van Kesteren, 
van Keurslagerij van Kesteren in 
Woerden  

Willem Himmelreich, gepensioneerd 
docent Gastronomie en Koken bij de 
Hotelschool in Amsterdam  
Geert Burema, eigenaar en chef van 
restaurant Merkelbach en 
initiatiefnemer van de Slow Food 
Chefs Alliantie.  
 
Het zestal heeft een flinke kluif aan 
het proeven van alle erwtensoepen. 
Op twee soepen na vinden ze de 
dikte van de soep in orde. Over de 
smaak zijn ze een stuk minder te 
spreken, alleen de erwtensoep van 
Aldi krijgt een voldoende.  
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Waar komt snert vandaan? 
Erwtensoep of snert kennen we als 
een stevige (maaltijd)soep. Er zijn 
diverse verklaringen voor de naam 
snert. Zo zou snert uit het Fries 
stammen, al is de betekenis dan 

‘dunne soep’ of ‘iets van weinig 
belang’. Het kan ook van het woord 
‘snerten’ komen, wat ‘iets heel erg 
gaar koken’ betekent.  Erwtensoep is 
nog lekkerder wanneer je hem pas 
een dag na bereiding eet. 

 
 

 
 naar een artikel van Linda de Gouw, 
 de Consumentengids, februari 2018

Test erwtensoep 

 merk en type ric
ht
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     50% 25% 10% 10% 5% 
1 Aldi De hete ketel 

Hollandse erwtensoep 
1,19 7,2 blik 8,3 5,5 5,6 6,4 10 

2 Struik Boerensoep erwten  1,87 7,1 zak 7,1 6,7 5,4 10 7,3 
3 Struik Maaltijdsoep erwten 1,55 7,0 blik 8,2 5,2 6,5 6,4 7,3 
4 Albert Heijn Gevulde 

erwtensoep 
1,29 6,8 blik 7,8 4,7 6,0 6,4 10 

5 Perfekt Erwtensoep 1,19 6,7 blik 7,0 5,9 5,9 6,4 10 
6 Plus Erwtensoep 1,29 6,7 blik 7,9 4,7 4,8 6,4 10 
7 Unox Rijkgevulde 

erwtensoep 
2,62 6,7 pak 7,2 6,2 5,6 4,6 10 

8 Jumbo Erwtensoep 1,25 6,6 blik 7,1 5,2 6,1 6,4 10 
9 Albert Heijn Stevige 

erwtensoep 
1,55 6,6 zak 7,4 5,2 6,0 6,4 7,3 

10 Unox Stevige erwtensoep 1,45 6,4 blik 6,7 6,7 5,9 4,6 6,4 
11 Jumbo Boeren erwtensoep 1,79 6,3 blik 7,0 4,7 5,4 6,4 10 
12 Unox Biologische 

erwtensoep 
2,85 5,8 zak 4,2 8,2 3,4 10 6,4 

13 Plus Hollandse erwtensoep 1,55 5,5 zak 4,9 6,2 5,0 4,6 10 
14 California Erwtensoep 0,89 5,0 blik 4,1 5,2 8,8 4,6 6,4 
15 Markant Erwtensoep 1,39 4,4 zak 3,8 4,7 3,8 4,6 10 
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Tekst 2 
 

Fietsen verleer je nooit 
 

(1) Wie ooit heeft leren fietsen en dat 
vervolgens jaren niet meer doet, trapt 
daarna zonder problemen de wielen 
weer rond. Hetzelfde geldt voor 
pianospelen, veters strikken, fluiten, 5 
traplopen, autorijden, skiën en 
schaatsen: je verleert dit soort ge-
automatiseerde vaardigheden en 
bewegingen nooit meer. Hoe kan 
dat? 10 
(2) “Routine speelt een belangrijke 
rol in het dagelijks leven van 
mensen. Ons brein heeft dan ook 
een aparte opslagplaats voor hoe je 
dingen doet”, vertelt Albert Postma. 15 
Hij is hoogleraar klinische neuro-
psychologie1. Dat noemen we het 
procedureel geheugen. Daarbij zijn 
speciale delen van je hersenen 
betrokken. De kern van het 20 
procedureel geheugen is ervoor 
zorgen dat procedures uiteindelijk 
routines worden. Een mooi voorbeeld 
om te laten zien hoe dit werkt, is 
leren fietsen. Als je leert fietsen, 25 
moet je een aantal handelingen 
onder de knie krijgen. Zo moet je 
snelheid maken door je af te zetten, 

opstappen en je evenwicht proberen 
te bewaren. Dat zijn allemaal 30 
deelvaardigheden die je moet gaan 
beheersen als je leert fietsen. Door 
die vaardigheden in kleine stapjes te 
leren, ga je steeds beter presteren. 
Zo kun je uiteindelijk fietsen zonder 35 
om te vallen én zonder erbij na te 
denken. Maar een kind dat leert 
fietsen, doet dat dus met volle 
aandacht in kleine stapjes door 
fouten te maken en steeds maar te 40 
herhalen. Totdat het is ingeslepen en 
alles wat bij fietsen komt kijken een 
routine is geworden. 
(3) Maar hoe zorgt het brein er nou 
voor dat al die routines worden opge-45 
slagen? Door herhalen. Herhalen 
blijkt de sleutel tot levenslange 
opslag. Zenuwcellen, de informatie-
verwerkers in de hersenen, vormen 
verbindingen met andere zenuw-50 
cellen. Die connecties worden almaar 
sterker naarmate handelingen vaker 
worden uitgevoerd. Door eindeloos 
herhalen wordt het karrenspoor 
langzaam maar zeker een auto-55 
snelweg. Oftewel een ijzersterk 
geheugenspoor dat nooit meer wordt 
uitgewist. “Wat meehelpt”, zegt 
Postma, “is dat bij al die handelingen 
ook nog een soort structuur wordt 60 
aangereikt. Je voelt een autostuur of 
je zet de benen op de trappers en dat 
geeft je meteen het idee wat de 
bedoeling is.”  
(4) Erik Scherder is, net als Postma, 65 
ook hoogleraar klinische en neuro-
psychologie. Hij wil vooral bena-
drukken dat leeftijd een rol speelt bij 
het leren. Zeker als het gaat om het 
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aanleren van handelingen. “De 70 
meeste motorische vaardigheden 
leren we op jonge leeftijd en dat 
draagt bij aan de kracht van het 
geheugenspoor.” Zo verklaart hij 
bijvoorbeeld waarom kinderen die op 75 
jonge leeftijd leren skiën het vaak 
beter doen dan hun ouders die op 
latere leeftijd nog in een ski-klasje 
gaan.  
(5) Maar er gebeurt behalve het 80 
aanleren en opslaan van routines 
nog veel meer in het geheugen. 
Postma legt uit dat we voor namen, 
telefoonnummers en afspraken bij de 
tandarts, een heel ander deel van het 85 
geheugen gebruiken. Hiervoor komen 
de geheugensporen anders tot stand. 
Want er wordt veel minder geoefend 
en er zijn veel mogelijke stoor-
zenders. “Er is bijvoorbeeld geen 90 
natuurlijke koppeling tussen mijn 
gezicht en mijn naam. Ik kan net zo 
goed Piet heten. Daardoor kun je 
mijn naam na verloop van tijd best 
vergeten. Terwijl een fietsstuur, of 95 
een paar veters je altijd richting 
dezelfde beweging sturen.” 

(6) Het procedureel geheugen heeft 
volgens Postma dan ook een heel 
bijzondere eigenschap: alles wat erin 100 
is opgeslagen, valt niet onder 
woorden te brengen. “Het is kennis 

die je niet kunt overdragen”, zegt 
Postma. “Als ik mijn studenten vraag: 
wat doe je nou als je met autorijden 105 
van de eerste naar de tweede ver-
snelling schakelt, dan zie ik ze de 
handelingen maken, maar ze kunnen 
het niet zo goed beschrijven.” Het 
geheugen voor fietsen, fluiten en 110 
traplopen werkt buiten ons 
bewustzijn om, het is een auto-
matische piloot die maakt dat we 
makkelijk tegelijkertijd iets anders 
kunnen doen. Zoals fietsen en mobiel 115 
bellen, of veters strikken en tv-kijken. 
(7) Scherder wil vooral de levens-
lange opslag benadrukken. Zo blijft 
het procedureel geheugen zelfs bij 
dementerende ouderen nog lang 120 
functioneren. Zet mensen met 
dementie achter een piano en ze 
spelen het stuk dat ze als kind 
hebben geleerd. “Dat komt doordat 
de vaste gewoontes van het lichaam 125 
zijn opgeslagen in een deel van de 
hersenen dat minder gevoelig is voor 
verval”, zegt Scherder. “Patiënten 
met dementie blijven ook tot in een 
laat stadium glimlachen”, merkt hij 130 
op. “Dat komt omdat dit een vorm 
van fijne motoriek is die ze als baby 
al hebben geleerd. En die ze on-
bewust blijven gebruiken.” 
(8) “Toch kan het procedureel 135 
geheugen in de war worden ge-
schopt”, zegt Postma. “Huur maar 
eens een auto in Engeland, waar het 
stuur en de versnellingsbak aan de 
andere kant zitten. Dan moet je 140 
opeens heel erg nadenken over wat 
je doet. Daardoor gaat het een stuk 
trager.” 

 
 naar een artikel van Ellen de Visser,  
 de Volkskrant, 22 september 2017 

noot 1 Klinische neuropsychologie is de wetenschap die de relatie tussen hersenen en 
menselijk gedrag bestudeert. 
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Ga verder op de volgende pagina. 
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OP SLOT                 HOND ERUIT 

Tekst 3 
 

Dierenbescherming 
 

 
Honden worden vaak 
achtergelaten in de auto. Bij mooi 
weer kan dit erg gevaarlijk zijn, 
omdat de temperatuur binnen 
razendsnel oploopt tot wel 50 °C. 
Honden hebben geen zweet-
klieren zoals wij mensen die 
hebben. Zij verliezen hun warmte 
alleen via de tong en de voetzolen. 
Hierdoor ontstaat er een groot 
risico op een hitteshock met de 
dood tot gevolg.  
 

Dit kan zelfs gebeuren wanneer de 
auto in de schaduw geparkeerd 
staat.  
Zie je een hond in nood? Probeer 
dan de eigenaar op te sporen. Lukt 
dit niet, bel dan het landelijk  
meldnummer 144. In geval van 
leven of dood is het intikken van de 
ruit toegestaan.  
 
Kijk voor meer informatie op 
www.dierenbescherming.nl/hitte 

 
      naar een advertentie van de Dierenbescherming 
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Tekst 4 
 

Inburgeren versie 2.0 
 
(1) In de wereld van het 
inburgeringsexamen is elke directeur 
een oude man. Net als de dokter. De 
vrouw stofzuigt en schenkt de 
kinderen thee in. Of ze kijkt toe hoe 5 
haar echtgenoot of baas ‘belangrijke 
papieren’ ondertekent. In die wereld 
is bijna iedereen hetero en wit. 
Behalve de mensen die niks snappen 
of iets onhandigs doen: zij hebben 10 
een kleurtje. 
(2) Arieke van Liere heeft zich tijdens 
haar studie Art en Design aan de 
kunstacademie verdiept in het 
inburgeringsexamen. Ze bestudeerde 15 
een half jaar lang de boeken die 
mensen van buiten de Europese 
Unie te zien krijgen als ze Neder-
lander willen worden. Wat ze aantrof, 
verbaasde haar. “Wie verplicht 20 
inburgert, leert een land kennen dat 
vol zit met stereotypen, vooroordelen 
en verouderde techniek. Als een 
nieuwkomer de ambitie heeft om 
bijvoorbeeld arts te worden, dan 25 
wordt die direct de kop ingedrukt. De 
afbeeldingen in de boeken 
benadrukken dat je als vrouw 
ondergeschikt bent, als nieuwkomer 
te gast, en dat je niets zult bereiken.” 30 
Van Liere snapt niet hoe dit in deze 
tijd nog kan. “Een foto zegt meer dan 
duizend woorden – zeker als je een 
taal nog niet goed spreekt. We 
bereiden nieuwkomers voor op een 35 
land dat niet bestaat.”  
(3) Het inburgeringsexamen bestaat 
uit een taalgedeelte waarin de 
onderdelen lezen, luisteren en 
schrijven aan bod komen en het 40 
onderdeel ‘Kennis van de Neder-

landse samenleving’. Van Liere heeft 
het niet over de taalcursus, al staan 
die lesboeken volgens haar 
evengoed vol achterhaalde foto’s. Zij 45 
heeft het vooral over het verplichte 
onderdeel ‘Kennis van de 
Nederlandse Maatschappij’. Hoe ga 
je om met buren, de politie of je 
werkgever, hoe huur of koop je een 50 
huis? Dé lesstof hiervoor bestaat 
niet. Een gemis, volgens Van Liere. 
Verschillende uitgeverijen hebben 
boeken uitgebracht ter voorbereiding 
op het examen, waarvoor het 55 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid verantwoordelijk is. 
Van Liere ontdekte dat veel foto’s in 
zowel de boeken als het (oefen)-
examen al vele jaren niet meer zijn 60 
geüpdatet. “Inburgeraars leren hoe 
ze de huur per acceptgiro moeten 
overmaken naar de Fortis Bank, die 
niet meer bestaat. Ze vragen huur-
toeslag aan met een formulier uit 65 
1975 en bellen met een telefoon 
formaatje koelkast.” 
(4) Dat het ook anders kan, bewijst 
de voormalig kunstacademiestudent 
met eigen, alternatieve foto’s. In 70 
precies de ouderwetse stijl als het 
origineel, maar mét representatieve 
Nederlanders. De ‘oude, mannelijke, 
witte dokter’ is bijvoorbeeld 
vervangen door een vrouwelijke 75 
longarts uit Rotterdam met Turkse 
wortels. Van Liere daagde Kamer-
leden uit om ook zelf foto’s te maken 
die de Nederlandse normen en 
waarden uitbeelden. Een aantal 80 
politici heeft toegezegd om deel te 
nemen. Drie politici zijn de uitdaging 
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aangegaan en gingen zelf aan de 
slag met het maken van foto’s. Van 
Liere is blij met hun deelname en 85 
reactie: “Ze ontdekken dat het nog 
niet zo makkelijk is. We moeten ons 
afvragen of een schriftelijk examen 
wel de juiste manier is om zoiets 
belangrijks als met elkaar omgaan 90 
aan te leren.” 
(5) De timing is niet toevallig: nog 
voor het zomerreces, de vakantie-
periode voor politici, presenteert de 
minister van Sociale Zaken en 95 
Werkgelegenheid een herziening van 
het inburgeringsstelsel. Van Liere 

hoopt dat dit moment wordt gebruikt 
om de beeldvorming over de 
Nederlandse samenleving bij te 100 
schaven. “Want het is fundamenteel 
verkeerd dat we als samenleving 
verblijfsvergunningen laten afhangen 
van examens die omstreden normen 
en waarden toetsen.” Volgens de 105 
woordvoerder van de minister is 
inderdaad het plan om het ‘belang en 
de actualiteit’ van het inburgerings-
examen en de oefenvragen opnieuw 
te bekijken. “Dit geldt ook voor de 110 
foto’s”, aldus de zegsman.

 
 
Hoe kan het ook? 
Vrouwen zijn in het oefenexamen van Kennis van de Nederlandse 
Maatschappij receptionist of secretaresse, mannen zijn de baas. 
Arieke van Liere zocht alternatieven voor de stereotype afbeeldingen, en 
legde de personen vast in ouderwetse fotostijl. De arts is in haar versie 
omgedoopt tot vrouw, het stel gemoderniseerd tot homoseksueel koppel 
en de moeder die gezellig thuiszit met haar kind heeft plaatsgemaakt voor 
een huisvader. 
 

 
 
 

     naar een artikel van Jitske-Sophie Venema,  
                                    het Algemeen Dagblad, 21 juni 2018 
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Tekst 5 
 

Bamboefietsen 
 
(1) Met bamboeframes, afkomstig uit 
Ghana, maakt BlackStarBikes in 
Nederland duurzame fietsen. In de 
Afrikaanse fabriek werken inmiddels 
veertig mensen. De blik is nu gericht 5 
op Zuid-Afrika.  
(2) Ruud (45) plakt stukjes zwart 
schuim op aluminium plaatjes. 
Daarmee kunnen de radiatoren van 
de centrale verwarming worden 10 
vastgemaakt. Het is een tussendoor-
klusje op sociale werkplaats Pantar 
in Amsterdam. Het wachten is op de 
voorvorken. Morgen zijn die in huis. 
Dan kan de ‘koning van de bamboe-15 
fiets’, zoals Ruud door zijn collega’s 
wordt genoemd, verder met het 
mooiste werk dat er is: bamboe-
fietsen in elkaar zetten. “Ik sta er 
helemaal klaar voor.” 20 
(3) BlackStarBikes is een initiatief 
van drie vrienden. Zij ontdekten in 
Ghana een bamboefabriek die 
fietsframes maakt, maar die 
nauwelijks een afzetmarkt had. “Die 25 
fietsframes waren alleen te betalen 
voor de buitenlandse werknemers in 
Ghana”, zegt Mirjam Nagel. Zij is 
bedrijfsleider van BlackStarBikes. 
“Door een afzetmarkt in Europa te 30 
creëren, hopen we dat de prijzen van 
de lokale fietsen omlaag kunnen, 
zodat de Ghanese bevolking ook een 
bamboefiets kan kopen. Handel is in 
onze ogen de nieuwe vorm van 35 
ontwikkelingshulp.” Er werken 
inmiddels veertig mensen bij de 
fabriek in Kumasi, waar behalve 
frames ook tandenstokers worden 
gemaakt. 40 

(4) Bamboe is, anders dan sommigen 
denken, bijzonder stevig; in Azië 
worden wolkenkrabbers gebouwd 
door bouwvakkers op metershoge 
steigers van bamboe. “Het was dan 45 
ook geen enkel probleem om met de 
fietsen door de veiligheidskeuringen 
te komen. En het frame is duur-
zaam”, zegt Nagel herhaaldelijk. 
“Iedereen in dit bedrijf weet het 50 
volgende: dit bamboe groeit in Ghana 
en is al aangegroeid tegen de tijd dat 
wij een fiets in elkaar hebben gezet. 
Dat is best bijzonder.” Bij ons op 
kantoor zeggen we wel eens: het 55 
goede nieuws is dat bamboe schok-
bestendiger is dan staal, het slechte 
nieuws: je moet je fiets niet stallen in 
de buurt van een hongerige panda.  

(5) Er rijden een kleine tweehonderd 60 
bamboefietsen in Nederland rond. In 
Zwitserland en Duitsland worden ze 
inmiddels ook verkocht. “De fiets valt 
op”, zegt Nagel, “door de stijlvolle en 
onderscheidende look. Voor ons is 65 
de fiets de perfecte combi van 
kwaliteit, design en sociaal onder-
nemerschap.” 
(6) De fiets met het bamboeframe is 
opvallend licht. Dat is ook de reden 70 
dat hij standaard zonder versnel-
lingen wordt geleverd. “Die heb je in 
Nederland echt niet nodig, maar voor 
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wie wil, zetten we die er natuurlijk op. 
In Duitsland en Zwitserland leveren 75 
we ze ook met de daar verplichte 
handrem. Maar het liefst houden we 
de fiets zo eenvoudig mogelijk. We 
willen niet te veel poespas aan het 
stuur. Zo vinden wij de fiets op z’n 80 
mooist.” 
(7) Niet alleen in Ghana, ook in 
Nederland is duurzaamheid het 
uitgangspunt. “Dit heeft niet alleen 
met de lagere productiekosten te 85 
maken”, zegt Nagel. “BlackStarBikes 
vindt het belangrijk ook hier iets bij te 
dragen en verantwoord te produ-
ceren. Op de sociale werkplaats zijn 
ze trots dat ze aan onze fietsen 90 
werken. Ondertussen leren ze ook 
het vak van fietsenmaker. Of ze 
allemaal op de reguliere arbeids-
markt aan de slag kunnen, hangt af 
van hun beperking. In de werkplaats 95 
van Pantar worden ook kleine 
reparaties uitgevoerd aan tweede-
handsfietsen die er verkocht worden. 
Het is mooi als we daar op deze 
manier mensen voor kunnen 100 
opleiden.” 

(8) De eerste frames werden 
ingevlogen. Dat is best belastend 
voor het milieu. Nu laat 
BlackStarBikes ze verschepen naar 105 
Rotterdam, maar het gaat nog steeds 
om kleine hoeveelheden. Per schip is 
in elk geval minder milieubelastend 
dan per vliegtuig. Er wordt nog meer 
onderzoek gedaan naar het verduur-110 
zamen van het transport. Per keer 
grotere hoeveelheden inkopen zou 
ook beter zijn voor het vrachtwagen-
transport vanuit Rotterdam naar de 
sociale werkplaatsen. Helaas is het 115 
aantal verkochte fietsen daarvoor 
nog te beperkt. 
(9) Nagel wordt regelmatig aange-
sproken als ze in Amsterdam naar 
haar werk fietst. “Je moet het wel 120 
leuk vinden om op een aparte fiets te 
rijden. En je moet geen last hebben 
van een ochtendhumeur”, zegt ze. 
Bang voor diefstal is ze niet. 
“Daarvoor is de fiets te opvallend. Ik 125 
hoor van klanten dat de fiets de 
Zeedijk overleeft, of ‘s nachts 
gewoon aan een brug vaststaat. Hem 
doorverkopen via Marktplaats gaat 
echt niet lukken.” 130 

 
 naar een artikel van Nanda Troost, 
                                                                     de Volkskrant, 3 februari 2014 
 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. Het College 
voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 
 
 
 

einde  einde  

Pagina: 26Voor 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-0011-a-21-1-u 

Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2021 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 
 

 1 Kruis bij iedere uitspraak aan of deze juist of onjuist is. Zoek de 
antwoorden op in tekst 1. Je hoeft deze tekst dus niet eerst helemaal door 
te lezen. 
 
 juist onjuist 
Meer dan de helft van de geteste soepen is verpakt in 
blik. 

  

Volgens de experts horen er doperwten in erwtensoep 
te zitten. 

  

In Struik Boerensoep erwten zit een kleine hoeveelheid 
spinazie. 

  

Unox Rijkgevulde erwtensoep krijgt een voldoende 
(5,5 of hoger) voor smaak, maar een onvoldoende 
(lager dan 5,5) voor dierenwelzijn. 

  

Het woord ‘snerten’ is afgeleid van snotterig.   

Ineke Luybé is de winnaar van het WK snertkoken.   

Volgens Willem Himmelreich kun je de uien voor de 
erwtensoep het best in ringen van 0,2 centimeter 
snijden. 

  

Het consumentenpanel bestaat uit 62 mensen.   

Er zijn drie soepen die op de beide onderdelen zout én 
vetpercentage een onvoldoende scoren (lager  
dan 5,5). 

  

 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

A B C D  A B C D   X B X A B C D   X of of 
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 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 
 

Tekst 3 
 

 11 A B C 
 

 12  
Bel bij noodgevallen het landelijk meldnummer 144.  

Check bij warm weer voor je je hond uitlaat de site van 
de Dierenbescherming. 

 

Neem je hond mee als je de auto verlaat.  

Parkeer je auto in de schaduw.  

Probeer de eigenaar van een hond in nood op te 
sporen. 

 

Sla een autoruit stuk in een levensbedreigende 
situatie. 

 

Word lid van de Dierenbescherming.  
 

 13 A B C D 
 

 14  
voor mensen die bij de dierenpolitie willen werken  

voor mensen die een hond zonder baasje in de auto 
zien zitten 

 

voor mensen die erover denken om lid te worden van 
de Dierenbescherming 

 

voor mensen die overwegen om een hond aan te 
schaffen 

 

voor mensen die van dieren houden  

voor mensen die zowel een auto als een hond hebben  
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 
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 15  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 4 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18  
Wie verplicht inburgert, leert een land kennen dat vol 
zit met stereotypen, vooroordelen en verouderde 
techniek. 

 

Als een nieuwkomer de ambitie heeft om bijvoorbeeld 
arts te worden, dan wordt die direct de kop ingedrukt. 

 

De afbeeldingen in de boeken benadrukken dat je als 
vrouw ondergeschikt bent, als nieuwkomer te gast, en 
dat je niets zult bereiken. 

 

Een foto zegt meer dan duizend woorden – zeker als je 
een taal nog niet goed spreekt. 

 

We bereiden nieuwkomers voor op een land dat niet 
bestaat. 

 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22  ..................................................................................................................  

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

 23  
bedenkelijke  
dubieuze  
foute  
onzekere  
twijfelachtige  
verkeerde  

 
 24 A B C D 
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 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C 
 
 

Tekst 5 
 

 28 A B C D 
 

 29  ..................................................................................................................  
 

 30 A B C D 
 

 31  
Een bamboefiets is stevig.  

Een bamboefiets is diefstalgevoelig.  

Een bamboefiets is gemaakt van duurzaam materiaal.  

Een bamboefiets is gemaakt van zeldzaam materiaal.  

Een bamboefiets is gemaakt van materiaal dat snel 
groeit. 

 

Een bamboefiets is gemakkelijk door te verkopen.  

Een bamboefiets is zwaar.  
 

 32 A B C D 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C D 
 

 36  ..................................................................................................................  
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Schrijfopdracht 
 

 37  

 
 
Geachte mevrouw Nagel, 
 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  

mirjam.nagel@blackstarbikes.com 
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
 

einde  
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Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 36 vragen en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2 
woensdag 16 juni 
13.30 - 15.30 uur 
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Ga verder op de volgende pagina. 
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Tekst 1 Reviews 

4p 1 Zoekend lezen 
Kruis in de uitwerkbijlage aan of de uitspraken juist of onjuist zijn. 

Tekst 2 De atlas verandert 

1p 2 Lees alinea 1 en 2.  
Welke uitspraak is waar? 
Pieter Roelf Bos 
A bedacht hoe je aardrijkskundige thema’s kunt versimpelen. 
B beschouwde zichzelf een kunstenaar die kaarten tekende. 
C wilde burgers enthousiast maken voor het gebruik van atlassen. 
D zorgde voor informatie die kaartenmakers konden verwerken.  

1p 3 In alinea 2 en 3 kom je te weten hoe kaarten vroeger werden gemaakt. 
Ook lees je hoe kaarten vandaag de dag tot stand komen. 
Welke tegenstelling past hier het best bij?  
A beperkt-volledig 
B kunst-wetenschap 
C papier-digitaal 
D pionier-expert 
E realiteit-fantasie  

1p 4 In alinea 3 zegt Tjeerd Tichelaar: ‘Dat zou mij nooit lukken.’ (regel 38-39) 
Wat zou hem nooit lukken? 
A cartograaf worden  
B kunstwerken maken 
C pionier zijn 
D wetenschapper worden  

1p 5 Waarom werden zestiende-eeuwse cartografen vooral gezien als 
artiesten? 
A Ze bedachten mooie versieringen. 
B Ze maakten bijzondere creaties. 
C Ze ontwierpen nuttige voorwerpen. 
D Ze trokken de halve wereld rond.  

1p 6 Hoe start Tjeerd Tichelaar als hij kaarten maakt?  
A Hij bedenkt de kleurcodes. 
B Hij schrapt gegevens. 
C Hij tekent de contouren. 
D Hij trekt lijnen van verschillende diktes.  
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1p 7 Wat zijn de twee redenen waarom de Bosatlas voor het onderwijs zo 
populair is?  
Kruis in de uitwerkbijlage de twee juiste antwoorden aan.  

1p 8 Wat is volgens de informatie uit de tekst de reden dat de werkelijkheid op 
kaarten wordt aangepast?  
Een kaart moet  
A duidelijk zijn. 
B handig in gebruik zijn. 
C realistisch zijn. 
D voor iedereen te lezen zijn.  

1p 9 In alinea 8 en 9 staat dat kaarten in atlassen nog steeds populair zijn.  
Wat is hiervoor de reden?   
A Een atlas is voor de meeste mensen betaalbaar. 
B Een kaart brengt informatie terug tot de essentie. 
C In veel gevallen is een kaart gratis te raadplegen. 
D Vooral voor oudere mensen is een kaart handig.  

1p 10 In alinea 8 staat: ‘Tjeerd Tichelaar denkt intussen het mysterie van de 
populariteit te hebben ontdekt.’ (regel 105-107)  
Door welke woorden kun je ‘het mysterie’ vervangen, terwijl de betekenis 
gelijk blijft?  
A de oorsprong 
B de puzzel 
C het effect 
D het raadsel  

1p 11 Alinea 10 begint met: ‘Uitgever Peter Vroege voegt daaraan toe:’  
Waar voegt Peter Vroege iets aan toe? 
A de ontwikkeling van de diverse atlassen 
B de verklaring van de populariteit van de atlas 
C het ontstaan van thema-atlassen  
D het verschil tussen digitale en papieren kaarten  

1p 12 Waar kun je uit opmaken dat de Bosatlas nog steeds populair is? 
A Er verschijnen atlassen over specifieke onderwerpen. 
B Iedereen in Nederland kent de Bosatlas. 
C Steeds minder mensen gebruiken Googlemaps.  

1p 13 Welke vraag staat in deze tekst centraal? 
A Hoe komt het dat een papieren atlas nog gewild is? 
B Op welke manier worden atlassen gemaakt?  
C Welke verschillende soorten atlassen zijn er verkrijgbaar? 
D Wie heeft er geen Bosatlas in huis?  
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Tekst 3 Ik omarm krom groente en fruit! 

1p 14 De titel luidt: ‘Ik omarm krom groente en fruit!’ 
Wie wordt bedoeld met ik?  
A de courgette van de afbeelding 
B de pruim van de afbeelding 
C iemand die graag reacties wil via het Twitteraccount #ikomarmkrom 
D iemand die vindt dat voedsel met een afwijkend uiterlijk gegeten moet 

worden 

1p 15 In de tekst staat: ‘Dit lekkers verspillen om hun uiterlijk is géén optie.’  
Welke uitspraak geeft het best de betekenis hiervan weer? 
A Als het lekker is, is het zonde om groente en fruit met een afwijkend 

uiterlijk te laten liggen. 
B Groente en fruit zijn, ongeacht het uiterlijk, altijd lekker. 
C Lekkers verspillen vanwege het uiterlijk is verboden. 
D Ongeacht hoe groente en fruit eruitzien, het zal altijd verkocht moeten 

worden. 

1p 16 Het woord kromkommer lijkt op komkommer, maar het is geen bestaand 
woord.  
Welke zin past hier het best bij? 
A Het woord kromkommer past bij de advertentie, want het gaat om 

groente met een foutje. 
B Het woord kromkommer past bij de advertentie, want iedereen weet 

wel dat het komkommer moet zijn. 
C Het woord kromkommer past niet bij de advertentie, want het gaat 

helemaal niet over komkommers. 
D Het woord kromkommer past niet bij de advertentie, want komkommer 

is een groente en het gaat ook over fruit. 

1p 17 Op welk aspect legt deze advertentie vooral de nadruk? 
Groente en fruit met een afwijkend uiterlijk  
A blijven behoorlijk lang vers. 
B moeten snel worden geoogst. 
C zien er erg grappig uit. 
D zijn de moeite waard om te eten. 
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Tekst 4 Kort truitje, wel of niet? 

1p 18 Welke zin past het best bij het voorbeeld uit alinea 1? 
A Middelbare scholieren maken ’s ochtends vaak ruzie met hun ouders, 

omdat ouders het niet eens zijn met hun kledingkeuze. 
B Middelbare scholieren moeten zich ’s ochtends haasten om op tijd op 

school te zijn en besteden daarom weinig tijd aan hun kleding. 
C Middelbare scholieren zijn slim in het misleiden van hun ouders als het 

gaat om wat ze dragen als ze naar school gaan. 

1p 19 In alinea 4 staan enkele vragen.  
Wat wil de schrijver met deze vragen aangeven?  
Deze vragen zijn een voorbeeld van 
A kwesties waar de rector over wil discussiëren.  
B maatschappelijke thema’s waar ouders over na moeten denken. 
C onderwerpen waar scholen mee te maken hebben. 
D vragen waar de pubers een antwoord op moeten geven. 

1p 20 In alinea 4 benoemt de schrijver van de tekst dat zij de rector wel begrijpt.  
Waar heeft zij begrip voor? 
voor het feit dat 
A kleding onder individuele vrijheid van expressie valt  
B leerlingen zich op school correct moeten gedragen  
C pubers zich op school anders kleden dan in privésituaties 
D school zich bemoeit met de kleding die pubers dragen 

1p 21 Wat maakt het voor pubers lastig om geschikte kleding te dragen op 
school volgens alinea 6? 
A Pubers vinden kleding belangrijker dan school. 
B Pubers weigeren zich aan kledingvoorschriften te houden. 
C Voor pubers is school gelijk aan hun persoonlijke omgeving. 
D Voor pubers is school gelijk aan werk. 

1p 22 Op welke vraag krijg je antwoord in alinea 6?  
Hoe komt het dat 
A ouders weinig afweten van hedendaagse kleding voor pubers?  
B ouders zo vaak een verschil van mening hebben met hun puber? 
C pubers nog niet weten welke kleding bij een bepaalde omgeving past?  
D pubers zo’n uitgesproken smaak voor bepaalde kleding hebben? 

1p 23 De schrijver van deze tekst is moeder van twee pubers.  
Welke conclusie kun je trekken op basis van de informatie uit alinea 8?  
Deze moeder 
A adviseert haar dochter over haar kledingkeuze. 
B begrijpt de kledingkeuze van haar dochter niet.  
C bepaalt of de kleding van haar dochter passend is. 
D zoekt de kleding van haar dochter uit. 
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1p 24 In de laatste alinea staat het woord ‘kinderachtig’.  
Door welk woord kun je dat vervangen, terwijl de betekenis gelijk blijft? 
A flauw 
B kinderlijk 
C laf 
D naïef 
 

1p 25 Welke uitdrukking is van toepassing op de moeder, de schrijver van deze 
tekst?  
A Moeders wil is wet.  
B Niet goedschiks dan kwaadschiks.  
C Wat niet weet, wat niet deert.  
D Wie betaalt bepaalt. 
 

1p 26 De tekst is geschreven door een moeder van opgroeiende pubers.  
Welke drie eigenschappen passen het best bij deze moeder? 
Kruis in de uitwerkbijlage de drie juiste antwoorden aan.  
 

1p 27 Welke boodschap moeten ouders hun puber in ieder geval meegeven 
volgens de informatie van deze tekst?  
Pubers moeten  
A beseffen dat kleding invloed heeft op anderen. 
B beter naar het advies van hun ouders luisteren. 
C weten dat er verschillende kledingstijlen zijn. 
D zich realiseren dat opvoeden best lastig is voor ouders. 
 

1p 28 Voor wie is deze tekst vooral geschreven? 
A voor docenten 
B voor kledingontwerpers 
C voor ouders 
D voor pubers 
 
 

Tekst 5 Een vogel van een kwart miljoen? 
 

1p 29 De titel luidt: ‘Een vogel van een kwart miljoen?’ 
Wat is de belangrijkste functie van deze titel?  
De titel 
A stelt het thema van de tekst centraal. 
B trekt de aandacht. 
C vat de tekst samen. 
D wil een discussie uitlokken. 
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1p 30 In alinea 2 staat informatie over het werk van Tony Oranje. 
Welke zin is NIET juist? Gebruik voor je antwoord de informatie uit  
alinea 2.  
A Tony Oranje geeft regelmatig telefonisch advies. 
B Tony Oranje heeft een drukke baan als vogeldokter.  
C Tony Oranje kan zich niet zo goed in het Engels uitdrukken. 
D Tony Oranje onderzoekt af en toe vogels die veel geld kosten.  
 

1p 31 In alinea 2 staat een opsomming.  
Waaruit bestaat die opsomming? 
een opsomming van 
A dieren in de praktijk 
B dure postduiven 
C telefonische consulten 
 

2p 32 Welke uitspraak is juist en welke uitspraak is onjuist volgens de informatie 
uit de tekst? 
Kruis in de uitwerkbijlage aan of de uitspraak juist of onjuist is.   
 

1p 33 Wat is de juiste volgorde van de volgende periodes uit het leven van Tony 
Oranje?  
Plaats in de uitwerkbijlage de nummers 1, 2, 3 en 4 in chronologische 
volgorde, van vroeger naar nu. 
1 dierenarts in Engeland 
2 eigen praktijk 
3 India en Nepal 
4 studie dierengeneeskunde 
 

1p 34 Waaruit blijkt dat Tony Oranje een succesvolle vogeldokter is?  
Kruis in de uitwerkbijlage de twee juiste antwoorden aan.  
 

1p 35 Wat is het onderwerp van deze tekst? 
A een vogel van een kwart miljoen 
B het ontwikkelen van vogelmedicijnen 
C het succes van vogeldokter Tony 
D het verzorgen van vogels wereldwijd 
 

1p 36 In welke drie bladen past dit artikel het best? 
Kruis in de uitwerkbijlage de drie juiste antwoorden aan.  
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Schrijfopdracht 
 
Situatiebeschrijving 
Voor je LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding) moet jij een interview 
afnemen. De bedoeling is dat je een interview afneemt met iemand die 
een bijzonder beroep heeft. Je hebt de tekst ‘Een vogel van een kwart 
miljoen?’ gelezen. Volgens jou past een interview met Tony Oranje dan 
ook perfect bij de opdracht die je voor school moet uitvoeren.  
 
Door het lezen van de tekst ben je enthousiast geworden over het beroep 
van de vogeldokter. Je vindt het beroep van de vogeldokter bijzonder en 
je wilt daarom graag meer over hem en zijn werkzaamheden te weten 
komen. Je besluit Tony Oranje een e-mail te sturen met het verzoek of hij 
mee wil werken aan het interview. Ook stel je hem alvast een vraag waar 
je antwoord op zou willen hebben, zodat hij een idee krijgt van het 
interview. 
 
Je wilt dolgraag dat Tony Oranje meewerkt aan je interview. Je vertelt dus 
enthousiast over wat vogels voor jou betekenen en wat jouw ervaringen 
zijn met vogels. Ook geef je jouw mening over zijn beroep. Verder wil je 
nog vragen of hij je een rondleiding kan geven door zijn praktijk. Je hoopt 
dat je snel een reactie ontvangt. 
 

13p 37 Opdracht 
Schrijf een e-mail aan Tony Oranje. Een aantal gegevens is al 
voorgedrukt in de uitwerkbijlage. Vermeld het onderwerp van je e-mail in 
de onderwerpregel. Gebruik voor je e-mail de gegevens uit de 
situatiebeschrijving en eventueel de tekst ‘Een vogel van een kwart 
miljoen?’. Gegevens die niet in de opdracht staan, moet je zelf bedenken.  
 
Besteed in je e-mail aandacht aan de volgende punten: 
 jezelf voorstellen; 
 aanleiding e-mail: het interview voor je LOB; 
 vraag of Tony Oranje wil meewerken aan interview; 
 een vraag die je aan Tony Oranje zou willen stellen; 
 vertel wat vogels voor jou betekenen; 
 beschrijf een ervaring / gebeurtenis van jou met vogels; 
 vertel wat je van zijn beroep vindt; 
 vraag om een rondleiding door zijn praktijk; 
 verzoek om een snelle reactie. 

Sluit je e-mail af met ‘Met vriendelijke groet,’ en je voor- en achternaam. 

Let op: Zorg ervoor dat je tekst minimaal uit 100 woorden bestaat. Bij 
minder dan 100 woorden krijg je geen punten voor taalgebruik. 
 
 

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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Lees eerst de opdracht in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in tekst 1. Je hoeft de tekst dus niet eerst helemaal door te 
lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vier bladzijden! 
 
 

Tekst 1 
 

Reviews 
 

 
 
Reviews zijn goud waard. Niet alleen 
voor consumenten bij het kiezen van 
een product of dienst, maar ook voor 
bedrijven. Helaas zijn ze niet 
allemaal goudeerlijk. Nep is vaak 
lastig van echt te onderscheiden. 
Eén ding is zeker: juichende 
recensies zijn voor bedrijven heel 
belangrijk. Goed voor de verkoop en 
hoe vaker een review via Google te 
vinden is, hoe hoger het bedrijf 
eindigt in Googles zoekresultaten. De 
verleiding is dus groot om zoveel 
mogelijk positieve reviews op internet 
te krijgen. Als lezer kun je ervan 
uitgaan dat ze niet allemaal even 
eerlijk tot stand zijn gekomen.  
 
Account 
Er doen legio verhalen de ronde dat 
bedrijven en fabrikanten nep-reviews 
plaatsen om zichzelf te promoten of 

de concurrent zwart te maken. De 
sites proberen dit soort reviews op 
diverse manieren te weren. Een 
manier om fraude te voorkomen is 
bijvoorbeeld het aanmaken van een 
account. Pas als je een account hebt 
aangemaakt, krijg je een link per  
e-mail waarmee je de review kunt 
plaatsen.  
 
Echt gekocht? 
De meeste sites checken niet of je 
een product daadwerkelijk bij hen 
hebt gekocht. Bol.com geeft hiervoor 
als reden dat elke gebruiker iets 
moet kunnen beoordelen, niet alleen 
als het bij Bol.com is gekocht. 
Wehkamp zegt elke koop te 
controleren, maar de reviews over 
een waterkoker en een mixer die wij 
elders kochten, werden gewoon 
geplaatst. Volgens Wehkamp gaat 
het om een technische storing, maar 
die duurde dan wel erg lang … 
Tweakers vertrouwt op het zelf-
reinigend vermogen van haar – erg 
betrokken – community; een nep-
review wordt volgens deze site direct 
door de lezers ontdekt. De andere 
sites zeggen alle reviews door te 
lezen of automatisch te checken. 
Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken 
of er niet in korte tijd veel reviews 
over hetzelfde product zijn 
geschreven. Dat kan namelijk duiden 
op een overactieve fabrikant.  
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Echt of nep? 
Voor de lezer is het zo maar gissen 
welke waarde hij aan reviews moet 
hechten. Als iedereen op eigen 
initiatief een review kan schrijven 
zonder account, bevestigingslink of 
aankoopcheck, is het lastiger de 
review op waarde te schatten. Vooral 
als zo’n review is aangeleverd door 
een extern bedrijf dat hier geld aan 
verdient. De betrouwbaarheid van 
een review is ook in het geding als 
fabrikanten zelf reviews aanleveren. 
Zo plaatsen fabrikanten soms ook 
zelf reviews. Een lange type-
aanduiding in een review van 
bijvoorbeeld een koelkast kan 
verdacht zijn, omdat een consument 

die niet zo vermeldt. Fabrikanten 
vaak wel. Er is nog een manier 
waarop fabrikanten het oordeel van 
reviews kunnen beïnvloeden. Zij 
vragen bijvoorbeeld kopers van een 
product om een review te schrijven in 
ruil voor bijvoorbeeld verlengde 
garantie, korting of kans op een 
cadeau. Zoiets is niet verboden, 
maar lijkt op reclame en dat moet 
duidelijk zijn, anders is er sprake van 
misleiding. Dit is ook de boodschap 
van de Autoriteit Consument en 
Markt (ACM) die onlangs consta-
teerde dat reviews te weinig 
transparant zijn en daarom heeft 
aangegeven welke regels op dit punt 
moeten worden nageleefd.  

 

Tips 
 

 
 

 Kijk goed naar de datum waarop de 
reviews geschreven / geplaatst zijn. 
Misschien is het product inmiddels wel 
veranderd. Dan zegt een oude review niet 
zoveel.  

 Bekijk ook hoeveel mensen welk oordeel 
gaven.  

 Als er met ‘duimpjes’ gewerkt wordt, kijk 
dan naar de aantallen. Het aantal 
duimpjes omhoog zegt alleen iets als je 
ook weet hoeveel duimpjes omlaag er zijn. 

 Lees reviews op meer dan één site. 
 Kom je dezelfde ‘jubelreview’ op meer 

plaatsen tegen? Dan zit er mogelijk een 
fabrikant achter. 

 
Gelukkige winnaar! 
En dan zijn er nog de ‘testacties’. 
Consumenten worden opgeroepen 
om een product te testen dat ze 
speciaal hiervoor ontvangen. 
Wehkamp, Kieskeurig en Tweakers 
doen dat, Bol.com als proef. Zo’n 
actie wordt vaak door een fabrikant 
geïnitieerd. Dit verklaart waarom een 
onbekend product veel reviews kan 
hebben en waarom dezelfde review 

soms op verschillende websites 
staat. Reviewschrijvers worden bij 
sommige websites beloond. 
Coolblue, Wehkamp en Kieskeurig 
kiezen de beste review uit die, zo 
benadrukken ze, ook negatief mag 
zijn. Bol.com verloot cadeaubonnen 
onder recensenten. Weer geldt: sites 
moeten hier duidelijk over zijn. 
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Wat doen sites tegen misbruik? 
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bol.com     

consumentenbond.nl    m 

coolblue.nl    nb 

kieskeurig.nl s    

tweakers.net    m 

wehkamp.nl    nb 

 
m = alleen na vermoeden van misbruik 
s = controle op aankoop steekproefsgewijs 
nb = niet bekend 
 
Contact bij negatieve review 
De ondervraagde sites ontkennen 
negatieve reviews te verwijderen. De 
ACM constateerde wel dat negatieve 
recensies soms later worden 
geplaatst. Een ondernemer krijgt dan 
eerst de gelegenheid contact op te 
nemen met de negatieve beoordelaar 
en het ‘onderling op te lossen’. Dat 
een bedrijf of instantie contact met je 
op kan nemen, staat soms genoemd 
in de voorwaarden op het moment 
dat consumenten een review 
plaatsen. De vraag is echter of 
consumenten dat weten. Maar toch 
zullen niet veel sitebezoekers dat 
weten. Tweakers en Kieskeurig 
geven de gegevens van de reviewer 
alleen door na diens toestemming. 
De Consumentenbond draait het om: 

de reviewer kan contact opnemen 
met de ondernemer als hij dat zelf 
wil.  
 
Kritisch bekijken 
Zelfs reviews die gebaseerd zijn op 
echte ervaringen moet je kritisch 
bekijken. Soms is een totaaloordeel 
op weinig recensies gebaseerd. De 
sites hanteren geen of een minimum 
van drie reviews. Een recensie van 
vlak na de koop zegt vaak weinig. 
Meestal ben je in het begin blij met je 
aankoop, maar sommige producten 
kun je pas goed beoordelen als je ze 
een tijdje gebruikt. Kieskeurig stuurt 
daarom na enkele maanden een 
verzoek om de review te updaten. 
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Een overzicht en de plussen en minnen op rij 
 
bol.com 
Reviews van: verkochte artikelen 
Zo werkt aanmelden: account 
aanmaken 
Verplicht invullen: eindoordeel, titel, 
tekst, aanbevelen of niet 
Pluspunten: je kunt makkelijk een 
ongepaste review melden 
Minpunten: sorteren niet mogelijk, 
reacties plaatsen kan niet 
 
consumentenbond.nl 
Reviews van: geteste, vergeleken 
producten, ook financiële producten 
en adviseurs 
Zo werkt aanmelden: account 
aanmaken; je krijgt een link 
Verplicht invullen: aantal aspecten, 
tekst, eindoordeel wordt berekend 
Pluspunten: sorteren mogelijk 
Minpunten: reactie plaatsen kan niet 
 
coolblue.nl 
Reviews van: verkochte artikelen 
Zo werkt aanmelden: e-mailadres en 
(profiel)naam invullen; je krijgt een 
link voor plaatsing 
Verplicht invullen: aantal aspecten, 
tekst, aanraden of niet; eindoordeel 
wordt berekend 
Pluspunten: aangegeven is hoeveel 
mensen de review (niet) nuttig 
vinden, reacties mogelijk 
Minpunten: ongepaste review melden 
niet makkelijk 
 
kieskeurig.nl 
Reviews van: vergeleken producten; 
ook webwinkels 
Zo werkt aanmelden: e-mailadres en 
(profiel)naam invullen; dan volgt link 
Verplicht invullen: eindoordeel, titel, 
tekst 
Pluspunten: informatie over hoelang 
iemand het product in bezit heeft  

Minpunten: geen verdeling van de 
oordelen, ongepaste review melden 
niet makkelijk 
 
tweakers.net 
Reviews van: producten (vooral 
elektronica), die je zelf kunt 
toevoegen; ook webwinkels 
Zo werkt aanmelden: account 
aanmaken; je krijgt een link  
Verplicht invullen: eindoordeel, tekst, 
plus- en minpunten 
Pluspunten: zeer uitgebreide reviews 
en mogelijkheden  
Minpunten: site is druk en 
onoverzichtelijk 
 
wehkamp.nl 
Reviews van: verkochte artikelen 
Zo werkt aanmelden: account 
aanmaken 
Verplicht invullen: eindoordeel, aantal 
aspecten, titel, tekst, aanbevelen of 
niet, profielnaam 
Pluspunten: aangegeven hoeveel 
mensen de review (niet) nuttig 
vinden, reacties op reviews mogelijk 
Minpunten: ongepaste review melden 
niet makkelijk 
 
Meer weten? 
In de Geldgids staat een artikel over 
reviews van hotelboekingssites. Het 
artikel is gratis te downloaden op 
geldgids.nu/hotelboekingssites. 
 
naar een artikel van Else Meijer, de 
Consumentengids, juli/augustus 2017 
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Tekst 2
 

De atlas verandert 
 
(1) Het gaat goed met de verkoop 
van atlassen. Van de onlangs 
uitgebrachte ‘Bosatlas van het 
Nederlandse voetbal’ zijn er alweer 
heel veel verkocht. Ook de ‘Bosatlas 5 
van de Geschiedenis van Nederland’ 
verkoopt erg goed. Je vraagt je af 
hoe het kan dat de papieren atlas 
onverminderd populair is, in een 
wereld waar iedereen een gratis 10 
digitale atlas in de smartphone onder 
handbereik heeft. 
(2) De Bosatlas is echter nog altijd 
ontzettend populair. Wie heeft er 
geen Bosatlas in huis? Het eerste 15 
exemplaar kwam uit 1877 en was 
bestemd voor de Hogere Burger-
school (HBS). De atlas heette ‘Bos’ 
Schoolatlas der geheele aarde’. De 
naam van de auteur, de Groningse 20 
schoolmeester Pieter Roelf Bos, is 
sindsdien verbonden aan de atlas. 
Hij leverde het materiaal voor kaarten 
die met de hand werden gemaakt. 
Toen hij in 1902 overleed, was zijn 25 
atlas al aan de vijftiende druk toe.  

(3) Tegenwoordig lijkt het werk van 
de moderne cartograaf, een maker 
van aardrijkskundige kaarten, 
helemaal niet meer op dat van 30 
beroemde voorgangers en pioniers 
op het gebied van kaarten maken. 
Kaartenmaker Tjeerd Tichelaar: 

“Zestiende-eeuwse cartografen 
werden vooral gezien als artiesten. 35 
Zij brachten gebieden voor het eerst 
in kaart en maakten er prachtige 
kunstwerken van. Dat zou mij nooit 
lukken. De cartograaf van vandaag 
wordt niet zozeer beschouwd als 40 
kaartenmaker of kunstenaar, maar 
meer als informatiewetenschapper.”  
(4) De Bosatlas kon voor scholen 
lang een succes blijven, omdat elke 
uitgave werd aangepast aan de 45 
ontwikkeling van het schoolvak 
aardrijkskunde. Volgens uitgever 
Peter Vroege is er nog een andere 
verklaring voor het succes. De 
uitgever hield altijd vast aan het 50 
motto dat sinds de negentiende eeuw 
werd gevoerd: “Onze schoolatlassen 
geven de essentie van het vak 
aardrijkskunde weer, niets meer en 
niets minder.”  55 
(5) Tjeerd Tichelaar legt uit hoe dat 
in de praktijk gaat: “Ik gooi als 
kaartenmaker heel veel informatie 
weg, een kaart moet zo leeg mogelijk 
zijn, waardoor de structuren die ik wil 60 
laten zien meteen zichtbaar zijn. Het 
komt erop neer dat het belangrijk is 
om als een kind naar de werkelijk-
heid te kijken. Herinner je je de 
eerste keer dat je een atlas inkeek? 65 
Je wilde zien waar de grenzen van 
landen liepen en waar steden en 
bergen lagen. Verder niets. Dat is de 
leidende gedachte en dat gebruik ik 
als basis bij elke kaart die ik maak.” 70 
(6) Het klinkt vreemd uit de mond van 
een kaartenmaker, maar meestal 
corresponderen de plattegronden in 
de Bosatlas niet met de werkelijk-
heid. Om een duidelijke kaart te 75 
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maken, moet geregeld worden 
afgeweken van de realiteit. Tjeerd 
Tichelaar: “In Zwitserland lopen 
rivieren en spoorbanen direct naast 
elkaar, maar als je die okjp de kaart 80 
realistisch wilt intekenen, dan krijg je 
een wirwar van dunne lijntjes die 
door elkaar heen lopen. Als kaarten-
maker leg ik spoorbaan en rivier 
naast elkaar en maak ik ze veel 85 
breder dan ze in werkelijkheid zijn. Je 
past de omgeving dus aan, omdat je 
een duidelijke en overzichtelijke kaart 
wilt.”  
(7) In het ‘papieren tijdperk’ was er 90 
geen vuiltje aan de lucht voor de 
Bosatlas. Maar toen kwam de 
computer en daarna internet. Een 
regelrechte bedreiging voor de atlas, 
zou je zeggen. Tichelaar kan het zich 95 
nog goed herinneren. “Eind jaren 
negentig zagen we de bui hangen bij 
onze uitgever. We voorspelden dat in 
2010 vast niemand meer een 
papieren atlas zou willen. De 100 
verrassing was groot toen door de 
jaren heen juist het tegendeel bleek. 
De Bosatlas lijkt wel populairder dan 
ooit.” 
(8) Tjeerd Tichelaar denkt intussen 105 
het mysterie van de populariteit te 
hebben ontdekt: “De meest gestelde 
vraag die ik krijg is hoe het kan dat 
we er nog zijn, nu iedereen via 

Google Maps elke vierkante centi-110 
meter van de aarde gratis kan 
bekijken. Volgens mij zit het geheim 
in de oorspronkelijke gedachte, 
waarbij we de informatie op een kaart 
terugbrengen tot de essentie. 115 
Natuurlijk kun je bij Google Maps 
inzoomen op een kaart en zien welke 
plaatsen er allemaal liggen.  
(9) Het grote nadeel van digitale 
plattegronden is dat als je inzoomt, je 120 
ook meteen het overzicht kwijt bent. 
Bovendien krijg je alle informatie 
ongefilterd over je heen, waardoor 
het veel moeite kost om datgene 
eruit te halen wat je nodig hebt. Als 125 
je de Bosatlas openslaat, heb je 
meteen een overzicht. In die zin is de 
atlas een oase van rust in een tijd dat 
we worden overspoeld met 
informatie.” 130 
(10) Uitgever Peter Vroege voegt 
daaraan toe: “Onze atlassen richten 
zich vooral op het uitleggen van 
verschijnselen in de vorm van 
kaarten. Het gaat dan om thema’s als 135 
economie, energie, transport en ga 
zo maar door. Juist die populariteit 
heeft geleid tot uitbreiding van ons 
assortiment. Zo worden er met 
regelmaat thema-atlassen 140 
uitgegeven en die doen het bijzonder 
goed. Wij spelen blijkbaar in op de 
steeds groter wordende behoefte.” 

 
naar een artikel van Imco Lanting,  
de Gelderlander, 6 april 2013 
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Ga verder op de volgende pagina. 
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Ik omarm krom groente en fruit! 
 
Kleine pruimen, grote courgettes. 
Door de warme zomer zal groente en fruit 
er nog vaker anders uitzien dan we 
gewend zijn. 
 
Dit lekkers verspillen om hun uiterlijk is 
géén optie. 
 
Ik omarm krom en wil deze producten 
gewoon in de winkel kunnen kopen. 
 
Jij ook? Deel dan dit bericht. 
 
Hashtag Ik omarm krom 
 
www.kromkommer.com 
 
Kromkommer 

Tekst 3 
 
 

 
 
      naar een advertentie van Kromkommer 
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Tekst 4 
 

Kort truitje, wel of niet? 
 
(1) Het is nog ’s morgens vroeg als 
mijn veertienjarige dochter in haar jas 
aan tafel zit. Ze zegt dat ze haast 
heeft. Als ik vraag of ze toch even wil 
laten zien wat ze vandaag onder die 5 
jas aanheeft, rolt ze met haar ogen 
en zet haar meest dramatische stem 
op: “Hoezo? Ik moet zo weg.” Ik trap 
er niet in. De vorige keer dat ze haar 
jas aan had, sloop ze de deur uit in 10 
een kort topje waar haar blote buik 
onderuit piepte. De jas gaat lang-
zaam uit, en wat ik al had verwacht, 
ze heeft een te kort shirtje met blote 
schouders aan. Leuk, maar te kort, te 15 
strak en te bloot. Dus helaas, ze 
moet iets anders aantrekken. Of een 
hemdje eronder aandoen. Beide 
opties vindt ze be-lach-e-lijk. Hoe kan 
ik dat nou eisen? Snap ik überhaupt 20 
wel iets van mode? Uit protest gaat 
ze in een dikke wollen trui naar 
school. Dat het 25 graden is, boeit 
haar op dat moment niet.  

(2) Mijn dochter heeft een geweldige 25 
kledingsmaak. Ze weet als geen 
ander de beste kledingstukken te 
scoren, combineert allerlei printen en 
kleuren. Ze ziet er elke dag en soms 
meerdere keren per dag ontzettend 30 
hip uit, want omkleden is een 

standaard onderdeel van haar 
dagelijkse kledingritueel. 
(3) Ik verbaas me soms over de 
kleding die meisjes en jongens naar 35 
school dragen. Zodra de temperatuur 
stijgt, worden alle laagjes kleding 
afgepeld tot slechts een klein stukje 
stof. Nou ben ik echt niet preuts en 
hoef je echt niet volledig bedekt de 40 
straat op te gaan, maar als ik die 
stroom pubers op warme zomerse 
ochtenden zie lopen, lijkt het eerder 
alsof ze naar het strand gaan dan 
naar school. 45 
(4) Een paar jaar geleden stuurde de 
rector van een scholengemeenschap 
een meisje naar huis, omdat zij in zijn 
ogen te schaars gekleed was. Zijn 
actie kreeg weinig bijval. Want was 50 
dit niet ouderwets? En hoezo 
bemoeide hij zich met wat leerlingen 
dragen? Pubers zoeken toch de 
grenzen op? Bovendien valt kleding 
onder de individuele vrijheid van 55 
expressie en dat moet je gewoon 
lekker zo laten. Ik snap die rector 
wel. Er is toch niks mis mee om 
kinderen te laten weten dat bepaalde 
dingen gewoon niet kunnen.  60 
(5) In Nederland zijn de regels over 
hoe we ons moeten kleden al lang 
afgeschaft. Nu geldt meestal ‘trek 
lekker aan wat je wilt’. Hoewel dat 
ook niet altijd helemaal opgaat, want 65 
we maken wél onderscheid tussen 
kleding die we dragen op ons werk 
en privé. Op kantoor loop je immers 
niet met een diep decolleté, op 
slippers of in hotpants. Niemand die 70 
daar vraagtekens bijzet, want we 
weten allemaal dat bij een zakelijke 
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omgeving zakelijke kleding past. En 
privé op de camping vinden we het 
normaal dat we een korte broek met 75 
knalgele slippers dragen.  
(6) Voor pubers is dit lastiger, want 
school en privé lopen door elkaar. 
Het gaat bij pubers om het individu: 
ik kleed me hoe ik wil, dus ik besta. 80 
Ze weten niet eens dat er op hun 
school kledingvoorschriften zijn waar 
ze zich aan moeten houden. Bij ons 
thuis zijn er ook kledingvoorschriften: 
op schooldagen gaat alles wat te 85 
kort, te strak of te bloot is, weer terug 
de kast in.  
(7) Mijn pubers vinden mijn bemoei-
zucht maar stom. De oudste is 
sowieso wat behoudender in zijn 90 
kleding, dus die hoef ik niet terug te 
fluiten. Mijn dochter vindt die kleding-
regels onzin. Ze betoogt dat voor 
pubers kleding de manier is om te 
laten zien wie je bent of om een 95 

boodschap over te brengen. Ik 
probeer haar uit te leggen dat kleding 
ook effect heeft op anderen. Of het 
nu een korte rok is, dikke trui, hoodie 
of een te grote spijkerbroek die van 100 
je kont afzakt, dat wat je aanhebt 
brengt bij de ander iets teweeg. Dat 
kan afkeer zijn, maar ook opwinding.  
(8) Toch zit mijn dochter vast aan de 
dresscode-politie. Het is lastig om 105 
kledingregels op te stellen, omdat het 
zich allemaal afspeelt in de gevoels-
sfeer, zowel voor mijn puber als voor 
mij. Ik wil haar vrij laten om haar 
kledingkeuzes zelf te maken, maar 110 
probeer ook om daar enige richtlijnen 
in aan te brengen. En dus is er een 
vuistregel: als ik het voor de gelegen-
heid te kort, bloot en/of strak vind, 
dan gaat het uit. Kinderachtig? 115 
Misschien. Ze weet nu in ieder geval 
dat ze niet in bikinitop en ultrakort 
broekje naar haar werk kan gaan. 

 
 naar een artikel van Saskia Smith,  
 van de website ‘tis hier geen hotel’ 
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Tekst 5 
 

Een vogel van een kwart miljoen? 
 

(1) Vogels uit de hele wereld liggen 
bij Tony Oranje in Zelhem op de 
behandeltafel. Waarom? Wat is zijn 
geheim? “Nee, Dopey hoeft niet te 
blijven”, zegt vogelbezitter Nico 5 
Davelaar. De 17-jarige grijze 
roodstaart is zojuist onderzocht en 
kan met zijn baasje Nico terug naar 
huis in Zwolle. “Het ging alleen om 
een bloedonderzoek”, zegt hij. “Ik wil 10 
binnenkort een tweede roodstaart, 
zodat Dopey wat gezelschap heeft. 
Daarom deze check. Dan weet ik 
zeker dat Dopey gezond is.” 
(2) Vogeldokter Tony Oranje zit 15 
ondertussen alweer aan de telefoon 
in zijn praktijk in het Achterhoekse 
Zelhem. Het is iemand uit Engeland. 
Zijn boomvalk is ziek. In perfect 
Engels geeft hij instructies wat wel en 20 
niet te doen. Er volgen nog enkele 
telefonische consulten, waarna hij 
poolshoogte neemt bij de 
gevleugelde patiëntjes in de 
ziekenboeg. Het gaat onder meer om 25 
een papegaai met hormonale 
problemen, enkele zangvogels met 
een leverziekte en een duif van 
tienduizenden euro's met een 
longziekte. “Dat is nog goedkoop 30 
hoor”, zegt Oranje. “De duurste 
postduif die ik ooit behandelde was 

250.000 euro waard en kwam uit 
België.”  
(3) In Nederland is zijn vogelpraktijk 35 
uit de verzekering gezet. “Toen ze 
ontdekten dat we in onze praktijk 
vogels behandelden die bij elkaar 
miljoenen waard bleken te zijn, 
moest ik op zoek naar een andere 40 
verzekeraar. Gelukkig vond ik die in 
Londen. We kunnen dus niet failliet 
gaan, mocht er eens iets verkeerd 
gaan bij een dier.” Nog nooit heeft 
iemand een beroep hoeven doen op 45 
die verzekering.  
(4) Oranje staat wereldwijd bekend 
als een zeer bekwaam vogelarts. Hij 
opereert roofvogels met gebroken 
vleugels of poten, weet alles over 50 
ziekmakende schimmels en hoe 
vogels verlost kunnen worden van 
schadelijke parasieten en bacteriën. 
Topkwekers uit Azië zijn kind aan 
huis in Zelhem, net als vogel-55 
liefhebbers uit het Midden-Oosten, 
waaronder Quatar. “Daar houden ze 
vooral roofvogels, zoals valken. Ze 
gaan ermee op jacht en tegelijkertijd 
is het een statussymbool.” 60 
(5) Ook uit alle windstreken van 
Europa weten vogelhouders met hun 
patiëntjes de weg naar Zelhem te 
vinden. En dan gaat het niet alleen 
om de 'goudhaantjes' onder de 65 
vogels, maar ook om de dood-
normale kanariekweker van de 
plaatselijke vogelvereniging. Wat is 
zijn geheim? Hij trekt zijn wenk-
brauwen op en zegt: “Ik denk dat het 70 
mijn passie is. Ik ben dag en nacht 
met vogels bezig, maar heb nooit 
stress. Het is mijn hobby en het 
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maakt me gelukkig. En dat voelen en 
merken mensen misschien.”  75 
(6) Oranje krijgt niet alleen vogels 
variërend van toekan tot kanarie en 
grasparkiet tot oehoe op zijn 
behandeltafel in Zelhem, maar vliegt 
zelf ook de wereld rond. Hij geeft 80 
lezingen en seminars. Daarnaast 
werkt hij ook mee aan een project 
waarbij in China vogelartsen worden 
opgeleid. “In Azië zijn vogels veel 
belangrijker dan in Europa. Ze zijn 85 
onderdeel van de cultuur.” De 
vogelarts groeide zelf op in die 
cultuur. Zijn jeugd bracht hij door in 
India en Nepal, waar hij als kleuter al 
kromsnavels en zangvogels hield. 90 
Later leerde hij veel van de bekende 
Amerikaanse vogeldeskundige Bob 
Fleming, met wie hij veelvuldig de 
natuur in trok. 
(7) Na zijn studie diergeneeskunde in 95 
Utrecht werkte hij enige tijd in 
Engeland als dierenarts. Toen hij 
terug was in Nederland, richtte hij 

zich bij de Dierenartsenpraktijk 
Zelhem steeds meer op vogels. 100 
Bovendien ontwikkelde hij met een 
team van deskundigen vogel-
medicijnen, waarvan er nu enkele 
wettelijk zijn geregistreerd. Vanwege 
het succes is de praktijk afgelopen 105 
week verhuisd naar een nieuw 
gebouw, eveneens in Zelhem. Daar 
is meer ruimte en beschikt Oranje 
over een quarantainezaal, behandel-
kamer en een röntgenafdeling. 110 
(8) In het spiksplinternieuwe 
laboratorium worden kweekjes gezet 
en wordt onderzoek gedaan naar de 
lever van een onlangs overleden 
postduifkampioen, omdat de 115 
eigenaar graag de doodsoorzaak wil 
weten. Oranje houdt, net als in zijn 
jeugd, thuis ook nog steeds vogels. 
Elke ochtend als hij om zes uur 
opstaat, gaat hij eerst even de vogels 120 
verzorgen. Net als elke andere 
vogelliefhebber. 
 

 
naar een artikel van Willemien Weerman,  
de Gelderlander, 6 mei 2017 

 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt 
te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de 
opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. Het College 
voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 
 
 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2021 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 

Naam kandidaat  __________________________  Kandidaatnummer  ____________   

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 
 

 1 Kruis bij iedere uitspraak aan of deze juist of onjuist is. Zoek de 
antwoorden op in tekst 1. Je hoeft deze tekst dus niet eerst helemaal door 
te lezen. 
 
 juist onjuist 
Als je op kieskeurig.nl een review wilt plaatsen, moet 
je een account aanmaken. 

  

ACM staat voor Autoriteit Consument en Markt.   

Tweakers.net controleert steekproefsgewijs of reviews 
alleen na aankoop gedaan zijn. 

  

Een review met een uitgebreid typeaanduiding is vaak 
geplaatst door de fabrikant zelf. 

  

Bij wehkamp.nl kun je alleen op uitnodiging een review 
plaatsen. 

  

Bij bol.com kun je geen reactie plaatsen, maar wel 
makkelijk een ongepaste review melden. 

  

In de Geldgids kun je een artikel over reviews van 
hotelboekingssites lezen. 

  

Zowel op coolblue.nl als kieskeurig.nl staan reviews 
van vergeleken producten. 

  

In de tabel betekent de letter ‘s’: controle op aankoop 
steekproefsgewijs. 

  

 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D E 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D 
 

A B C D  A B C D   X B X A B C D   X of of 
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 7  
Bijna elk huishouden heeft wel een Bosatlas in de kast.  

De atlas geeft de kern van het schoolvak weer.  

Docenten zetten werken met een atlas graag in als 
werkvorm. 

 

Elke uitgave sluit opnieuw aan bij het onderwijs.  

Het is verplicht om bij het vak aardrijkskunde een atlas 
te gebruiken. 

 

Kinderen vinden de Bosatlas een fijn inkijk- en 
bladerboek. 

 

Leerlingen kunnen goed overweg met een atlas.  
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C 
 

 13 A B C D 
 
 

Tekst 3 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 18 A B C 
 

 19 A B C D 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________   
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 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26  
betrokken  

bezorgd  

chagrijnig  

dominant  

gesloten  

humoristisch  

negatief  
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C D 
 

 31 A B C 
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 32  
 juist onjuist 
Tony Oranje behandelt vogels uit de hele wereld.   
Tony Oranje experimenteert zelfstandig met nieuwe 
medicijnen voor vogels. 

  

Tony Oranje geeft voorlichting over allerlei soorten 
vogels. 

  

Tony Oranje kweekt en verkoopt vogels.   
Tony Oranje onderzoekt hoe een vogel overleden is.   

 
 33  ..................................................................................................................  

 
 34  

Hij heeft een goedlopende praktijk.  

Hij kan telefonisch advies geven.  

Hij heeft een verzekering in Londen.  

Hij heeft in het buitenland gestudeerd.  

Hij verzorgt lezingen.  
 

 35 A B C D 
 

 36  
de wijkkrant van Zelhem  

het financieel dagblad  

een magazine over reizen naar Azië en het  
Midden-Oosten 

 

een magazine over succesvolle experts  

een tijdschrift over dierverzorging  

een tijdschrift over het kopen en verkopen van vogels  
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Schrijfopdracht 
 

 37  

 
 
Geachte heer Oranje, 
 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

tony.oranje@dierenartsenpraktijk.zelhem 
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
 

einde  
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KB-0011-a-19-1-o 

Examen VMBO-KB 

2019 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 

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

Dit examen bestaat uit 26 vragen, een samenvattingsopdracht en een 
schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 10 mei

13.30 - 15.30 uur
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Tekst 1  Test zonnebrandmiddelen 

 
4p 1 Zoekend lezen 

Kruis in de uitwerkbijlage aan welke uitspraak juist of onjuist is. 
 
 

Tekst 2  Het verdriet van Minoes 

 
10p 2 Samenvattingsopdracht 

Vat de tekst ‘Het verdriet van Minoes’ samen in maximaal 200 woorden. 
Besteed daarbij alleen aandacht aan de volgende elementen: 
1 De reden waarom hoogleraar Pim Martens duurzaamheid veranderde 

in dierzaamheid; 
2 Wat Pim Martens precies wilde weten over de relatie tussen mensen 

en huisdieren; 
3 De relatie tussen mensen en huisdieren in de prehistorie en in onze 

tijd; 
4 Een bewijs volgens bioloog Edward Wilson dat mensen erop zijn 

ingesteld om alles wat leeft lief te hebben;   
5 De uitkomst van een Amerikaans onderzoek dat in 1980 is uitgevoerd; 
6 Drie voorbeelden waaruit blijkt dat de verbondenheid van mensen met 

dieren sterker wordt;  
7 Wat psycholoog Paul Ekman heeft ontdekt over gezichtsuitdrukkingen 

en bepaalde emoties bij mensen; 
8 De conclusie van het onderzoek door Pim Martens ten aanzien van 

emoties bij dieren; 
9 Het gevolg van het voortdurende onderzoek van Pim Martens naar 

duurzaamheid en dierzaamheid. 
 
 

Tekst 3  Wat deze nieuwe verkeersborden betekenen? 

 
1p 3 Welk woord past het best bij deze advertentie? 

Volgens deze advertentie is kennis over de nieuwe verkeersborden vooral 
A bruikbaar. 
B noodzakelijk. 
C overbodig. 
 

1p 4 Voor welke doelgroep is deze advertentie vooral bestemd?  
voor alle mensen die  
A al een tijdje hun rijbewijs hebben 
B opnieuw rijexamen moeten doen  
C van plan zijn om hun rijbewijs te gaan halen 
D veilig over straat willen   
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1p 5 In de advertentie staan verschillende vragen over hoe lang het geleden is 
dat mensen hun rijbewijs hebben gehaald. 
Wat willen de makers van de advertentie hiermee bereiken? 
Ze willen mensen die al langer hun rijbewijs hebben 
A informeren over de nieuwe verkeersborden die binnenkort langs de 

weg te vinden zijn. 
B laten nadenken over het feit dat hun kennis van verkeer niet meer 

actueel is. 
C oproepen om hun rijbewijs niet te laten verlopen, maar tijdig te 

verlengen. 
D overhalen om niet te lang te wachten met het volgen van een 

opfriscursus. 
 

1p 6 Welke afbeelding past het best bij de inhoud van deze advertentie?  
  

A B 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

C D 
 
 

Tekst 4  Liften nieuwe stijl 

 
1p 7 De titel is ‘Liften nieuwe stijl’.  

Wat wordt er met die nieuwe stijl bedoeld? 
Nieuwe stijl betekent dat automobilisten 
A die lifters meenemen vaak twintigers zijn. 
B lifters meenemen voor grote afstanden. 
C lifters vinden via internet. 
D zelf de prijs van de autorit bepalen. 
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1p 8 Wat doet de schrijver in alinea 1? 
A Hij benoemt een kritisch standpunt. 
B Hij beschrijft een opvallende ontwikkeling. 
C Hij geeft de opbouw van de tekst aan. 
D Hij geeft een samenvatting van de rest van de tekst. 
 

1p 9 Wat is volgens Veron Wormeester het grootste verschil tussen het liften 
van vroeger en het liften van nu?  
Volgens Veron Wormeester was liften vroeger 
A echt veel veiliger, want vroeger was er minder criminaliteit.  
B heel onzeker, maar nu kun je van tevoren een lift reserveren. 
C meer vervuilend voor het milieu, want nu zijn auto’s schoner.  
D veel goedkoper, want auto’s zijn een stuk duurder geworden. 
 

1p 10 Wat zijn de belangrijkste redenen van lifters om gebruik te maken van 
BlaBlaCar?  
Kruis in de uitwerkbijlage de vier belangrijkste redenen voor lifters aan.  
 

1p 11 Wat is voor zowel de automobilist als de lifter de belangrijkste reden om 
gebruik te maken van BlaBlaCar? 
Zowel de automobilist als de lifter 
A belasten het milieu minder. 
B delen de kosten. 
C hebben onderweg wat aanspraak. 
D kunnen om beurten rijden. 
E zijn minder reistijd kwijt. 
 

1p 12 In alinea 4 staat het woord ‘deeleconomie’. (regel 64) 
Welke situatie past ook bij de deeleconomie?  
A Klaas doet vrijwilligerswerk in een bejaardencentrum. 
B Sara geeft geld aan muzikanten die op straat muziek maken.  
C Sophie past op het huis van de buren die een maand op vakantie zijn.  
D Willem leent zijn boormachine uit aan zijn buurman die er geen heeft. 
 

1p 13 Wat is volgens Shana Smeets de kracht van BlaBlaCar in Nederland? 
BlaBlaCar is een bedrijf  
A dat nog niet bestookt is met rechtszaken. 
B dat open is over de winst die het bedrijf maakt.   
C waarbij automobilist en passagier de kosten delen.  
D waarbij je alleen ver van tevoren een autorit kunt bestellen. 
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1p 14 Wie bepaalt de kosten van een rit met BlaBlaCar?  
A BlaBlaCar  
B de automobilist 
C de lifter 
 

1p 15 In de laatste alinea staat de zin “Daar windt ze geen doekjes om.”  
(regels 128-129) 
Welke zin kan hiervoor in de plaats staan?  
A Ze is daar wat vaag over.  
B Ze maakt het mooier dan het is. 
C Ze zegt het met enige twijfel. 
D Ze zegt het precies zoals het is. 
 

1p 16 Welke zin past het best bij de laatste alinea?  
De laatste alinea geeft een 
A advies aan BlaBlaCar dat automobilisten zich meer op het maken van 

winst moeten gaan richten.  
B nieuw gegeven over het feit dat BlaBlaCar uniek is doordat 

automobilisten geen winst maken. 
C oproep om lezers ook uit te nodigen om van BlaBlaCar gebruik te 

gaan maken.   
D waarschuwing dat BlaBlaCar in de toekomst een rechtszaak kan 

verwachten. 
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1p 17 Op de website van het bedrijf BlaBlaCar staat de volgende tekst: 
 
 

Meerijden via BlaBlaCar als 
passagier – Jan vertelt… 

 
Meerijden kan gemakkelijk via het carpool platform BlaBlaCar. Jan 

vertelt over zijn ervaring als passagier en zijn ritten richting Frankrijk.
 

 
 
Jan reist als passagier regelmatig naar Frankrijk met BlaBlaCar. Hij 
vertelt: “In het begin was ik wel wat huiverig om lifters mee te nemen, 
maar ik ben blij dat ik me bij BlaBlaCar heb ingeschreven. Bij elke rit is de 
eerste vraag – En wat doe je in het dagelijks leven? Dat is vaak het 
vertrekpunt van het gesprek en leidt vaak tot interessante nieuwe 
informatie. Opleidingen en voeding zijn gespreksonderwerpen die bij mij 
vaak terugkomen. In de afgelopen ritten heb ik veel bijgeleerd en leuke 
ontmoetingen gehad. Ik heb zelfs een vriendschap aan meerijden via 
BlaBlaCar overgehouden.” 
 
 
Wat wil de maker van de website met dit voorbeeld bereiken? 
A lezers bewijs leveren dat BlaBlaCar succesvol is  
B lezers informeren over leerzame BlaBlaCar-ritten 
C lezers vertrouwen geven in BlaBlaCar 
D lezers via BlaBlaCar aan sociale contacten helpen 
 
 

Tekst 5  Niet gebeld is niet gesolliciteerd 

 
1p 18 Wat gebeurt er in alinea 1 en 2?  

A De schrijver beschrijft een voorbeeld. 
B De schrijver geeft een samenvatting. 
C De schrijver noemt een conclusie. 
D De schrijver stelt een onderzoeksvraag. 
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1p 19 In de eerste zin van alinea 2 staat: “(…) dus komt ze er dit keer makkelijk 
vanaf.” (regels 14-15) 
Wat betekent deze zin? 
A Juliët heeft een nieuwe baan gekregen waarbij ze geen stress ervaart.  
B Juliët heeft geluk gehad dat ze niet hoefde te bellen voor een nieuwe 

baan. 
C Juliët heeft zonder moeite te doen een nieuwe baan gekregen.  
D Juliët solliciteerde via e-mail en kon van tevoren bedenken wat ze 

wilde zeggen.  
 

1p 20 Wat is het verband tussen alinea 3 en 4?  
A Alinea 4 bevestigt de uitspraak dat Juliët niet de enige met 

telefoonangst is.  
B Alinea 4 geeft de oplossing voor het probleem van veel jongeren met 

telefoonangst. 
C Alinea 4 laat zien dat het onjuist is dat het merendeel van de jongeren 

juist liever veel contact heeft via de smartphone.  
D Alinea 4 noemt de eindresultaten van het onderzoek dat onlangs bij 

scholieren is gedaan. 
 

1p 21 Onno Hansen zegt dat veel jongeren het eng vinden om offline, dus 
persoonlijk, te communiceren.  
Hoe komt dat volgens hem?  
Tijdens een persoonlijk gesprek 
A heb je geen tijd om uitgebreid over je antwoord na te denken.  
B is er geen mogelijkheid om te laten zien dat je handig met nieuwe 

media omgaat.  
C kun je niet snel reageren op andere berichten die via de telefoon 

binnenkomen.  
D moet je voortdurend je aandacht bij het gesprek houden. 
 

1p 22 In alinea 8 staat: “De digitale wereld is een tweede natuur voor ze 
geworden.” (regels 98-99)  
Wat wordt hiermee bedoeld?  
A dat alle jongeren van nature goed om kunnen gaan met sociale media  
B dat jongeren altijd willen solliciteren door middel van appen 
C dat jongeren het vanzelfsprekend vinden om snel op berichten te 

reageren 
D dat veel jongeren uitsluitend gebruikmaken van digitale kanalen 
 

1p 23 Welk kopje past het best boven alinea 8? 
A Appen 
B Generatiekloof 
C Toekomst 
D Werkgevers 
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1p 24 Alinea 9 begint met: “Zolang de beslissers afgaan op aanbevelingen, open 
sollicitaties, uitzendbureaus en netwerkcontacten, adviseert Waasdorp die 
kanalen ook te gebruiken.” (regels 108-112) 
Wie worden bedoeld met beslissers? 
A jongeren 
B netwerkcontacten 
C uitzendbureaus 
D werkgevers 
E werknemers 
 

1p 25 Wat is het doel van de telefoontraining voor Juliët?  
De training is vooral bedoeld om  
A haar beter met haar moeder te laten communiceren. 
B haar het werk in het callcentrum goed te laten doen. 
C haar te helpen een baan te krijgen bij het callcentrum. 
D haar te helpen in de toekomst een baan te krijgen. 
E haar van haar telefoonangst af te helpen. 
 

1p 26 Een studente heeft een leuke vacature gelezen en wil solliciteren. Ze 
heeft deze tekst gelezen en stuurt Geert-Jan Waasdorp een Whatsapp 
waarin ze vraagt om een tip.  
Welk Whatsapp-bericht zal Waasdorp terugsturen volgens de informatie 
uit deze tekst? 
A Maak gebruik van een combinatie van online en offline middelen als je 

solliciteert.  
B Wees beleefd als je belt en maak geen spelfouten in je sollicitatiebrief.  
C Zorg dat je goed gekleed bent als je vooraf bij je toekomstige 

werkgever langsgaat.  
D Zorg voor een origineel cv, want dan spring je er meteen als beste 

kandidaat uit.  
 

1p 27 De tekst eindigt met een citaat van Juliët. (regels 142-146) 
Hoe is dat citaat bedoeld?   
Dit citaat is vooral bedoeld als een 
A conclusie. 
B oproep tot nadenken. 
C samenvatting van de tekst. 
D toekomstverwachting. 
E voorbeeld bij het tekstonderwerp. 
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Schrijfopdracht 

 
Situatiebeschrijving 
 
Bij Nederlands hebben jullie de tekst ‘Niet gebeld is niet gesolliciteerd’ 
behandeld. Jullie praten door over het onderwerp van de tekst. Iedereen 
uit jouw klas weet wel een voorbeeld van een goed of heel slecht 
telefoongesprek te bedenken. Maar over wat nu een goed 
telefoongesprek is, wordt verschillend gedacht.  
 
Sommige leerlingen geven aan dat het vooral belangrijk is om goed te 
luisteren tijdens het gesprek. Maar er zijn ook leerlingen die aangeven dat 
het vooral gaat om het bereiken van je doel. Voor sommige leerlingen is 
‘als de boodschap maar overkomt, het maakt niet uit hoe’ het meest 
belangrijk.  
 
Er zijn nogal wat verschillen! Jullie docent koppelt hier een schrijfopdracht 
aan. Hij stelt voor om een artikel te schrijven over wat volgens jullie een 
goed telefoongesprek is.  
 
Je begint het artikel met een korte introductie van jezelf. Vervolgens 
vermeld je de aanleiding voor het schrijven van dit artikel. Daarna 
beschrijf je jouw ervaringen met bellen, bijvoorbeeld hoe vaak je belt of in 
welke situatie je liever een app stuurt in plaats van belt. Vervolgens geef 
je twee eisen waaraan volgens jou een goed telefoongesprek moet 
voldoen. Ook geef je een korte beschrijving van een telefoongesprek dat 
jij hebt gevoerd en waar je heel tevreden over bent. Je legt uit waarom jij 
zo tevreden bent over dit gesprek. Daarna geef je aan of bel-les op 
scholen ingevoerd moet worden, of juist niet. Je licht jouw keuze toe. Je 
rondt het artikel af met jouw idee over het gebruik van de telefoon in de 
toekomst.
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13p 28 Opdracht 
Schrijf het artikel voor de schoolkrant. Gebruik daarvoor de gegevens uit 
de situatiebeschrijving en de tekst ‘Niet gebeld is niet gesolliciteerd’. 
Gegevens die niet in de opdracht staan, moet je zelf bedenken. 
Besteed in jouw artikel aandacht aan de volgende punten:  
 introductie van jezelf; 
 aanleiding om het artikel te schrijven; 
 beschrijving van jouw ervaring met bellen; 
 twee eisen waaraan een goed telefoongesprek moet voldoen; 
 beschrijving van telefoongesprek waar je heel tevreden over bent; 
 uitleg waarom je zo tevreden bent over dat gesprek; 
 jouw mening over het wel of niet invoeren van bel-les op school; 
 toelichting bij mening; 
 jouw idee over het gebruik van de telefoon in de toekomst. 
 
Maak er een samenhangend geheel van en zet er een passende titel 
boven.   
Zet je voor- en achternaam onder het artikel. 
 
Let op: Zorg ervoor dat je tekst minimaal uit 100 woorden bestaat. Bij 
minder dan 100 woorden krijg je geen punten voor taalgebruik. 
 
 

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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Lees eerst de opdracht in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in tekst 1. Je hoeft de tekst dus niet eerst helemaal door te 
lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vier bladzijden! 
 
 

Tekst 1 

 

Test zonnebrandmiddelen 
Minder beschermd dan gedacht  
 
Het is riskant om onbeschermd de zon in de gaan, zeker in de zomer-
maanden. Een goede zonnebrandcrème lijkt dan onmisbaar. Maar je kunt je 
verkijken op hoe goed je beschermd bent, want er zijn middelen die een 
andere factor hebben dan op de verpakking staat.  
 

Beschermingsfactor? 
De SPF* op zonnebrandcrèmes geeft 
aan hoeveel bescherming ze bieden 
tegen uv B-straling. Bij het onder-
werp ‘straling’ staat meer informatie 
over de verschillende soorten van 
straling. Voor de test hebben we dit 
jaar 15 zonnebrandcrèmes met, 
volgens de verpakking, factor 30 
uitgeprobeerd. De belangrijkste con-
clusie: drie middelen beschermen 
niet zo goed als je op grond van de 
vermelde factor mag verwachten.  
Er hoort eigenlijk een lagere 
beschermingsfactor op te staan. 
Opvallend is dat dit voor twee dure 

producten geldt: Clinique en Clarins. 
Ook de zonnebrandcrème van het 
budgetmerk Europrofit voldeed niet. 
Leverancier Kruidvat kwam in actie 
en heeft al deze producten uit de 
schappen gehaald. Heeft een product 
een lagere beschermingsfactor dan 
erop staat, dan ben je minder lang 
beschermd dan je denkt. En daar-
door kun je ongemerkt verbranden, 
met alle vervelende gevolgen van 
dien. De drie middelen die flink 
afwijken krijgen daarom een lage 
score. Het omgekeerde troffen we 
ook aan: Hema, Garnier en La Roche 
Posay bieden meer bescherming dan 
ze claimen. Op de verpakking zou 
eigenlijk ‘factor 50+’ moeten staan. Al 
beschermen ze de huid extra goed, 
je hebt toch liever dat de verpakking 
de werkelijke factor vermeldt. Ze 
krijgen er dus geen bonuspunten 
voor.  
 
* SPF = sun protection factor 
(beschermingsfactor) 
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Plakkerig? 
Het gebruiksgemak werd beoordeeld 
door een panel van 30 consumenten. 
Onder andere de smeerbaarheid, de 
plakkerigheid en de geur bleken 
nogal te verschillen. Ons panel vindt 
Lavera het minst makkelijk te 
gebruiken: deze natuurcosmetica 
smeert wat lastiger en is plakkeriger 
dan andere middelen. Lavera geeft 
aan dat dit komt door het soort 
zonnefilter dat gebruikt wordt. 
Overigens blijft de huid bij alle  
crèmes wat plakkerig. 
 
Gevoelige huid 
Voor wie een gevoelige huid of een 
parfumallergie heeft, is geur een 
punt. Dan wordt het zoeken naar een 
middel zonder geurstoffen, want die 
kunnen voor allergische reacties 
zorgen. In onze test bevatten La 
Roche Posay en Clinique geen 
parfum. Er zijn overigens wel (veelal 
kleinere en door ons niet geteste) 
aanbieders van producten zonder 
parfum, of speciaal voor de gevoelige 
huid. 
 
uv A- of uv B-straling?  
De ultraviolette straling (uv-straling) 
in zonlicht is onder te verdelen in  
uv A- en uv B- en uv C-straling. Over 

die laatste hoeven we ons geen 
zorgen te maken; ultraviolette stra-
ling C bereikt de aarde niet, maar  
uv A- en uv B-straling wel. De 
grootste veroorzaker van zonnebrand 
is uv B-straling. Die laat de huid rood 
kleuren. Een hoge dosis uv A-straling 
is ook schadelijk voor de huid. Het 
schadelijke effect van uv A zie je niet 
direct; uv A dringt dieper in de huid 
door, draagt bij aan huidveroudering 
en veroorzaakt huidkanker. De SPF 
op zonnebrandcrèmes geeft aan 
hoeveel bescherming ze bieden 
tegen uv B-straling. De hoogte van 
de factor geeft aan hoeveel langer je 
huid in de zon kan voordat hij rood 
wordt. Verbrand je zonder bescher-
ming na tien minuten? Dan duurt het 
met factor 30 dus 300 minuten, 
oftewel 30 keer zo lang. Mits je 
voldoende smeert. Op alle 
verpakkingen in onze test staat dat 
het product ook beschermt tegen  
uv A-straling. Dat is mooi, maar 
helaas staat nergens hoeveel 
bescherming ze bieden. 
 

 
 
Te veel smeren kan niet 
Smeer flink! Met een tube van 200 ml 
kan een gemiddelde volwassene zich 
een keer of zes van top tot teen 
insmeren. Breng klodders aan ter 
grootte van een kleine aardbei op 
boven- en onderbenen, armen, buik, 
rug, hals en gezicht. Voor wie niet 

Waar heeft het panel op gelet?   
Geur is bij het kopen van een 
zonnebrandmiddel een belangrijk 
aspect, maar blijft natuurlijk 
persoonlijk. Ons panel vindt de 
producten van Nivea, Cien, Yves 
Rocher en Garnier het lekkerst 
ruiken: ze scoren hiervoor een 
dikke 8! Het panel is minder 
gecharmeerd van Lavera, Clinique, 
La Roche Posay en Europrofit. 

Pagina: 78Voor 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-0011-a-19-1-b 4 / 12 lees verder ►►►

met een witte waas op z’n huid wil 
lopen luidt het devies: goed inwrijven, 
zelfs de dikste klodders zijn zo 
uiteindelijk niet meer te zien.  
 
Verpakking 
Behalve de informatie over de 
beschermingsfactor moeten er op de 
verpakking instructies staan voor het 
gebruik. We controleerden of die in 
het Nederlands vermeld zijn. Ook 
bekeken we de aanwezigheid van 
een contactadres, leesbaarheid van 
de ingrediëntenlijst en welke claims 
erop staan. 
 
Nooit 100% bescherming 
Geen enkel zonnebrandmiddel biedt 
100% bescherming en SPF 30 biedt 
niet de dubbele bescherming van 
SPF 15. Het verschil tussen SPF 30 
en SPF 50 is ook veel kleiner dan je 
mogelijk zou verwachten. SPF 15 
biedt een bescherming van 93% 
tegen uv-B en SPF 50 van 98%. 
 

Wie op een zomerse zonovergoten 
dag factor 50 kiest, moet toch 
regelmatig smeren. Bij voorkeur een 
half uur voordat je de zon in gaat, 
daarna elke twee uur en zeker als je 
gezwommen hebt.  
 

 
 
Bestand tegen water 
De term waterproof mag op een 
zonnebrandmiddel staan als het na 
20 minuten in het water nog de helft 
van de oorspronkelijke bescherming 
biedt. Ook in het water ben je dus 
beschermd, maar de bescherming 
neemt na een duik wel af. Meer over 
veilig zonnen is te lezen op 
consumentenbond.nl/zorgeloos-
zonnen.
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Overzicht van testoordeel 
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  weging voor 

testoordeel 

 70% 20% 10%     

■ 1 Garnier 7,4 7,4 7,4 7,5  15,00 200 7,50

 2 Nivea 7,3 7,2 7,6 7,2  17,50 400 4,40

 3 La Roche Posay 7,3 7,4 6,5 8,0  19,50 250 7,80

 4 Eucerin 7,3 7,2 7,8 8,1  16,65 150 11,10

 5 Vichy 7,2 7,2 7,4 7,1  20,90 300 6,95

 6 Biotherm 7,2 7,3 7,1 6,8  31,00 400 7,75

 7 Yves Rocher 7,0 6,8 7,9 7,3  11,90 150 7,95

 8 Kruidvat 6,9 6,9 7,1 7,3  8,00 400 2,00

 9 Cien 6,8 6,5 7,5 7,9  1,00 50 2,00

 10 Nivea Bronze 6,8 7,3 8,4 7,4  15,50 200 7,75

 11 Hema 6,6 7,3 7,5 7,4  6,00 200 3,00

 12 Lavera 6,4 7,0 5,0 5,3  8,80 75 11,70

 13 Clarins 3,1 2,2 7,8 5,1  25,50 125 20,40

 14 Europrofit 2,8 1,8 6,4 7,0  3,75 300 1,25

 15 Clinique 2,0 1,0 6,7 6,0  24,50 125 19,60

 

■ beste uit de test 
 beste koop 
 afrader 
 
Prijzen zijn van half mei, bij verschillende inhouden hebben we de goedkoopste 
verpakking genomen.

 
naar een artikel van Lauri ten Grotenhuis, 
Consumentengids, juli/augustus 2017 
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Tekst 2 

 

Het verdriet van Minoes 
 

(1) Pim Martens is hoogleraar duur-
zaamheid aan de universiteit van 
Maastricht. Met wiskundige modellen 
maakt hij berekeningen die gaan over 
het veranderende klimaat, de ver-5 

spreiding van malaria of de invloed 
van groen gas op het energiepro-
bleem. “Het zijn vaak abstracte 
onderwerpen en berekeningen, die 
ver van mensen afstaan”, zegt hij.  10 

(2) Omdat Martens meer met 
menselijkheid bezig wil zijn in zijn 
werk, veranderde hij twee letters in 
het onderwerp waar hij zich dagelijks 
mee bezig houdt. Zo werd duurzaam-15 

heid dierzaamheid. Volgens Martens 
hebben die twee woorden ook veel 
met elkaar te maken. “Duurzaamheid 
gaat over hoe wij met de planeet 
omgaan, met het klimaat en met de 20 

energiebronnen. Maar ook met alles 
wat leeft, dus mensen, dieren en 
planten.”  
(3) Zo raakte Martens gefascineerd 
door de relatie van mensen met 25 

dieren, vooral die met huisdieren. Het 
lijkt wel alsof mensen en huisdieren 
zo erg met elkaar verbonden zijn, dat 

ze niet meer zonder elkaar kunnen 
leven. “Katten en honden, de meest 30 

gehouden huisdieren in de westerse 
wereld, spelen een heel grote rol in 
het leven van mensen. Maar hoe is 
dat ontstaan? En waarom is dat 
samenleven zo belangrijk 35 

geworden?”  
(4) Onze verhouding met huisdieren 
gaat terug tot de prehistorie. Toen de 
mens veranderde van jager-verzame-
laar naar boer, werd ook zijn relatie 40 

met dieren anders. “Het is moeilijk 
door onderzoek te bewijzen, maar 
het is waarschijnlijk dat die eerste 
samenwerking puur functioneel was: 
zo zorgden honden voor bescher-45 

ming en katten hielden muizen weg 
uit de graanopslag.”  
(5) In de loop van de eeuwen werden 
dieren steeds vaker enkel en alleen 
voor hun gezelschap gehouden en 50 

groeide hun aantal explosief. In 2015 
telde Nederland 1,5 miljoen honden 
en 2,6 miljoen katten; meer dan de 
helft van de huishoudens heeft een 
huisdier. De meerderheid van de 55 

huisdierhouders ziet zijn hond of kat 
bovendien als volwaardig lid van het 
gezin.  
(6) Onze liefde voor huisdieren 
bracht de beroemde Amerikaanse 60 

bioloog Edward Wilson tot de vol-
gende uitspraak: “Mensen zouden er 
vanwege de evolutie op zijn ingesteld 
om alles wat leeft lief te hebben.” 
Hoe vaag dat ook klinkt, er is wel 65 

degelijk bewijs voor. Zo reageren 
jonge kinderen positiever op dieren 
dan op speelgoed, een aanwijzing 
dat dierenliefde is aangeboren. Dat is 
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bovendien te zien in alle culturen, al 70 

verschilt het vaak wel per cultuur 
welk dier aandacht krijgt.  
(7) Het houden van een huisdier 
beïnvloedt zelfs onze gezondheid 
positief. Dat blijkt uit een onderzoek 75 

dat in 1980 door Amerikaanse onder-
zoekers is uitgevoerd. Onderzoekers 
van de universiteit van Maryland 
hebben aangetoond dat meer 
mensen een jaar na een hartaanval 80 

nog in leven waren, als ze een huis-
dier hadden. Vervolgonderzoek liet 
het volgende zien: een huisdier zorgt 
ervoor dat bepaalde stoffen in het 
lichaam worden aangemaakt. Die 85 

stoffen zorgen voor een rustgevend 
effect en zorgen er in veel gevallen 
voor dat de bloeddruk daalt. En een 
lagere bloeddruk heeft een gunstig 
effect op het lichaam. Kinderen die 90 

opgroeien met dieren blijken boven-
dien meer empathie (inlevingsver-
mogen) te ontwikkelen.  
(8) Martens vindt het boeiend dat 
onze band met huisdieren nog steeds 95 

verder wordt uitgebreid. Zo zijn er 
tegenwoordig honden die een epilep-
tische aanval kunnen voorspellen. En 
er zijn ook honden die ouderen in 
verpleeghuizen helpen om actief te 100 

blijven of de eenzaamheid te 
verdrijven. “In Amerika zijn er ook 
honden die als ‘read buddies’ 
dienen”, weet Martens. “Kinderen die 
moeite hebben met lezen, doen zelf-105 

vertrouwen op door een hond voor te 
lezen. Zo kunnen ze oefenen, zonder 
het risico te worden uitgelachen.” 
(9) In een van zijn onderzoeken pro-
beert Martens inzicht te krijgen in de 110 

emoties van huisdieren. “Vroeger 
dachten we dat alleen mensen emo-
ties kunnen tonen. Nu weten we dat 

veel dieren net zo goed verschillende 
gevoelens hebben.” Martens zou 115 

graag een ‘atlas van emoties’ voor 
dieren maken, zoals de Amerikaanse 
psycholoog Paul Ekman deed voor 
emoties, zoals angst en boosheid, 
die door bijna iedereen worden 120 

herkend, van jongs af aan, 
onafhankelijk van taal of cultuur.  
(10) Dergelijk onderzoek bij dieren is 
wel moeilijk, omdat ze niet kunnen 
praten en hun emotie dus altijd moet 125 

worden geïnterpreteerd door 
mensen. Het valt dan ook niet mee. 
In een recent onderzoek liet Martens 
huisdiereigenaren foto’s sturen van 
hun hond of kat, met een beschrijving 130 

van de emotie die het dier op dat 
moment volgens de eigenaar had. 
Vervolgens liet hij de foto’s zien aan 
gedragsexperts en aan gewone 
dierenliefhebbers, met de vraag 135 

welke emoties zij herkenden. Wat 
bleek: alleen als het ging om blijd-
schap was er een aanzienlijke over-
eenkomst met wat de eigenaar dacht. 
Vooral negatieve emoties als verdriet 140 

en teleurstelling werden door nie-
mand herkend. 
(11) Martens blijft het een boeiend 
onderwerp vinden; een onderwerp 
waar nog veel onderzoek naar 145 

gedaan kan worden. Zijn fascinatie 
voor huisdieren en onze relatie met 
dieren in het algemeen heeft er zelfs 
voor gezorgd dat het onderzoek naar 
dierzaamheid en duurzaamheid een 150 

volwaardig onderzoeksgebied is 
geworden.  
En hoe langer hij zich bezighoudt 
met onderzoek bij huisdieren, hoe 
meer overlap hij ontdekt tussen 155 

duurzaamheid en dierzaamheid.

 
naar een artikel van Hidde Boersma, 
Elsevier, 28 mei 2016 
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Tekst 3   

 

Wat deze nieuwe verkeersborden 
betekenen? 
 

 
 

 
 
 

 
 
Wilt u weten hoe u scoort op de andere 
verkeersregels?  
Test uw verkeerskennis op 
vvn.nl.opfriscursus. 
 
 

 
  

 
 
       naar een advertentie van Veilig Verkeer Nederland,  
       Metro, 24 december 2015  

Hoe lang is het geleden dat u uw rijbewijs 
haalde? Twintig jaar? Dertig? Langer? 
Dan is het nuttig uw kennis op te frissen, 
want verkeersregels veranderen continu. 
Komend jaar alleen al is het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu voornemens 
om veertien nieuwe borden te 
introduceren. 
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Tekst 4 

 

Liften nieuwe stijl 
 

(1) Liften via internet wordt populair. 
De Franse carpooldienst BlaBlaCar 
rukt ook in ons land op en heeft al 
duizenden gebruikers. Het principe is 
niet nieuw. Je rijdt met iemand mee 5 

en je betaalt een kleine vergoeding. 
BlaBlaCar brengt passagier en auto-
mobilist via een onlineplatform 
samen. Vooral voor verre ritten is 
BlaBlaCar geliefd. “Voor korte ritjes 10 

neem je niet de moeite om iemand 
op te pikken, maar wel als je naar 
Parijs rijdt en iemand voor drie tien-
tjes mee kan nemen”, zegt Shana 
Smeets, directeur Benelux bij 15 

BlaBlaCar.  
(2) Het milieu, geld en de gezellig-
heid. Dat zijn de voornaamste 
motieven voor autobezitters om hun 
lege autoplekken aan te bieden. Zo 20 

dragen automobilisten op deze 
manier een steentje bij aan het 
beschermen van het milieu, door 
luchtvervuiling en verkeersopstop-
ping te verminderen. “De gemiddelde 25 

rit via ons is 330 kilometer. Dat is 
best lang als je alleen in de auto zit”, 
zegt Wouter Smits uit Rotterdam. Hij 
rijdt iedere maand in zijn Ford Fiësta 
naar zijn schoonfamilie in het Duitse 30 

Kiel. “Heen en weer kost me dat zo’n 

130 euro. Zowel heen als terug neem 
ik mensen mee. Meestal op de Duit-
se stukken. In Duitsland is BlaBlaCar 
veel groter en bekender dan hier. 35 

Veel vrienden uit Duitsland maken er 
gebruik van.”  
(3) Wie een rit aanbiedt, bepaalt zelf 
de prijs en de tijd. Zowel passagiers 
als rijders hebben hun profiel weer-40 

gegeven op de site, zodat je niet bij 
een roker in de auto hoeft te stappen. 
Ook het autotype staat erbij, zodat 
duidelijk is of de koffer mee kan. En  
– niet onbelangrijk op lange ritten – 45 

er is vermeld hoeveel iemand 
babbelt. Dat gaat van: ‘je zal me niet 
vaak horen’ naar ‘ik praat als ik zin 
heb’ tot ‘ik ben een echte kletskous’.  
(4) Veron Wormeester uit Utrecht 50 

stapt een paar keer per maand bij 
een BlaBlaCar-rijder in de auto. 
“Naar Dortmund, waar mijn vriendin 
woont. Het is vooral veel sneller dan 
de trein én goedkoper natuurlijk. In 55 

twee uur ben ik er, voor 10 tot 15 
euro. Een enkele keer kan de lift niet 
doorgaan, bijvoorbeeld als de chauf-
feur ziek is. Dan baal ik wel, want 
dan moet ik nog snel op zoek naar 60 

een andere lift.” Wormeester is  
28 jaar, de meeste gebruikers zijn 
twintigers. “Twintigers omarmen de 
deeleconomie en daar is BlaBlaCar 
een prima voorbeeld van. Mijn vader 65 

en moeder vinden het maar niks dat 
ik bij wildvreemden in de auto stap. 
Het is liften zoals vroeger, alleen dan 
met meer zekerheid.”  
(5) Het autodelen is voor zowel de 70 

chauffeur als de passagier vooral 
financieel het meest interessant. U 
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kunt morgenochtend op de Thalys 
naar Parijs springen, maar die 
treinreis kost u zo’n 120 euro. U kunt 75 

ook via BlaBlaCar met bijvoorbeeld 
Veronique uit Den Haag meerijden. 
Zij vraagt 26 euro voor een zitplaats 
in haar Audi A1. De 52-jarige vrouw 
rookt niet, de wagen stinkt niet naar 80 

hond, ze praat niet continu maar 
draait liever een plaatje, valt te zien 
aan haar profiel. Er rijden zaterdag 
nog acht automobilisten naar Parijs.  
(6) Directeur Shana Smeets van 85 

BlaBlaCar Benelux is zelf fervent 
gebruiker en aanbieder. “Ik werk in 
Parijs en mijn ouders wonen in 
Antwerpen.” De blonde Vlaamse is 
niet bang bij een engerd in de auto te 90 

stappen. “E-mail, telefoonnummer en 
bankgegevens zijn bij ons geverifi-
eerd. En wat heel belangrijk is, dat 
zijn de recensies. Als je kunt kiezen 
tussen iemand zonder profielfoto of 95 

iemand mét foto en lovende recen-
sies dan kies je die natuurlijk.” Cijfers 
over het gebruik in Nederland wil ze 
niet geven. Wereldwijd zijn er al  
20 miljoen BlaBlaCar-gebruikers in 100 

19 landen. De marktwaarde van het 

bedrijf wordt al geschat op 1 miljard 
euro.  
(7) Vooral in Frankrijk waar het 
bedrijf is ontstaan, is het groot. Daar 105 

vraagt BlaBlaCar al 15 procent com-
missie. In Nederland is de bemidde-
ling veelal gratis. Het bedrijf verdient 
hier nog niets aan de ritten. 
Rotterdammer Smits schat dat hij 110 

afgelopen jaar zo’n 1000 euro heeft 
bespaard door passagiers mee te 
nemen. “Daar moet je het niet alleen 
voor doen. Je moet het ook leuk 
vinden om mensen te ontmoeten. 115 

Vorige week hadden we een Austra-
lische die via BlaBlaCar in Europa 
rondreist. Hartstikke leuk om haar 
verhalen te horen.” 
(8) BlaBlaCar wordt niet zoals taxi-120 

dienst Uber bestookt met rechts-
zaken. Het grote verschil is dat je 
een rit via BlaBlaCar niet kunt 
bestellen. Iemand rijdt en je kunt 
meerijden tegen een vergoeding. 125 

“Onze rijders mogen geen winst 
maken. Het is echt delen van de 
kosten”, zegt Shana Smeets. Daar 
windt ze geen doekjes om. Misschien 
is dat ook wel de kracht van ‘Blabla?’130 

 
naar een artikel van Ton Voermans 
(afbeelding van Fanny Versteegh),  
de Gelderlander, 19 juni 2015 
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Tekst 5 

 

Niet gebeld is niet gesolliciteerd 
 
(1) “Kijk, zo ben ik aan mijn nieuwe 
baan gekomen”, zegt Juliët Boogaard 
(18) uit Amstelveen. Op haar iPhone 
laat ze een serie Whatsapp-berichten 
zien. De eerste tekst is van een 5 

vriendin die Juliët aanbeveelt bij haar 
baas. Hij schrijft terug dat ze haar 
gegevens naar hem mag mailen. 
“Mijn vriendin heeft een screenshot 
van die berichten naar mij gestuurd. 10 

Daarna heb ik via de app een 
afspraak voor mijn sollicitatiegesprek 
gemaakt.” 
(2) Juliët krijgt stress van bellen, dus 
komt ze er dit keer makkelijk vanaf. 15 

Zonder ook maar één telefoontje te 
plegen, heeft ze haar baan bij een 
congrescentrum bemachtigd. Toen 
ze nog op de middelbare school zat, 
deed ze al zo veel mogelijk via de 20 

mail of Whatsapp. “Ik kan daar veel 
beter bedenken hoe ik wil reageren. 
Zelfs toen ik achter de kassa van de 
supermarkt zat, stuurde ik een Face-
bookbericht naar mijn chef als ik ver-25 

keerd was ingeroosterd. Van een 
telefoontje met mijn dokter word ik al 
nerveus. Ik schrijf uitgebreid op een 
briefje wat ik wil zeggen en ga alleen 
zitten bellen, zodat ik niet word 30 

afgeleid.” 
(3) Juliët is zeker niet de enige 
jongere met telefoonangst. Tijdens 
een ruim twee jaar durend project 
met vierhonderd middelbare scho-35 

lieren in Nederland, Polen en Grie-
kenland merkte communicatietrainer 
Onno Hansen van IDentifEYE dat het 
merendeel veel liever contact heeft 
via de computer.  40 

(4) “Ik ben de resultaten nog aan het 
uitwerken, maar de jongeren lieten 
tijdens de workshops vaak blijken dat 
ze het stressvol vinden om offline te 
communiceren. Online kunnen ze 45 

hun reactie bijschaven, maar aan de 
telefoon of face to face moeten ze 
direct reageren. Dat vinden ze eng. 
En hoe minder ze oefenen, hoe vaker 
ze een telefoontje uitstellen of pro-50 

beren te ontlopen.”  
(5) Hansen verwijst naar een 
Amerikaans onderzoek uit april 2015, 
waaruit blijkt dat 92 procent van de 
Amerikaanse scholieren tot 18 jaar 55 

dagelijks gebruikmaakt van digitale 
kanalen en 24 procent zelfs constant 
online is. Hij kent ze in Europa ook: 
de jongeren die voortdurend op hun 
schermpje turen, of midden in een 60 

serieus gesprek worden afgeleid door 
een piepje, omdat er een ‘appje’ 
binnenkomt. In de workshops leert 
Onno Hansen jongeren hoe ze zich 
on- en offline zelfbewuster kunnen 65 

profileren.  
(6) “Niet gebeld, is niet gesolliciteerd. 
Dat is een gouden regel”, zegt Geert-
Jan Waasdorp. Hij is directeur van 
een bureau dat de arbeidsmarkt 70 

onderzoekt. “Door een goed telefoon-
gesprek voorafgaand aan een sollici-
tatie heeft een kandidaat een voor-
sprong in de procedure. Voor jonge-
ren zou dit echt een onderscheidend 75 

voordeel zijn. Ik heb ook weleens 
iemand aangenomen die voor de 
deur stond met zijn cv. Zo’n persoon 
heeft zich dan toch al even 
gepresenteerd.” 80 
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(7) Binnenlopen bij een bedrijf is wel 
even wat anders dan thuis speuren 
naar vacaturesites, bedrijfspagina’s 
en LinkedIn-groepen waar de 
gedroomde baan voorbij kan komen. 85 

Anderhalf jaar geleden heeft het 
bureau van Waasdorp onderzocht 
hoe mensen werk proberen te 
vinden. Online zoeken stond bij alle 
leeftijdsgroepen bovenaan. Een op 90 

de zes baanzoekers onder de 25 jaar 
maakt zelfs uitsluitend gebruik van 
digitale kanalen.  
(8) Dat komt niet alleen voort uit 
‘angst voor rechtstreeks contact’. 95 

Jongeren hebben niet meer geleerd 
hoe ze moeten bellen, denkt 
Waasdorp. “De digitale wereld is een 
tweede natuur voor ze geworden. 
Voor jongeren heeft een app net zo 100 

veel waarde als een belletje. Alleen 
zien wij een generatiekloof met de 
werkgevers die mensen nog op de 
traditionele manier aannemen. Dan 
kun je zeggen: ze nemen me maar 105 

zoals ik ben. Maar die werkgevers 
beslissen wel over jouw toekomst.” 
(9) Zolang de beslissers afgaan op 
aanbevelingen, open sollicitaties, 
uitzendbureaus en netwerkcontacten, 110 

adviseert Waasdorp die kanalen ook 
te gebruiken. “Natuurlijk moet je 
online middelen blijven inzetten. 

Bijvoorbeeld door een Facebook-
bericht te sturen naar het bedrijf waar 115 

je solliciteert: ik wil graag even langs-
komen met mijn cv. Wanneer schikt 
het? Verras de werkgever maar, dat 
werkt.” 
(10) Waasdorp reageert enthousiast 120 

als hij hoort dat er op sommige 
scholen bel-les wordt gegeven door 
docenten. Met de stoelruggen naar 
elkaar leren de leerlingen dat ze hun 
verhaal niet meteen bij de telefoniste 125 

moeten afsteken, consequent ‘u’ 
moeten blijven zeggen en niet braaf 
hun vragenlijstje moeten afwerken, 
maar moeten ingaan op wat de ander 
vertelt. “Briljant! Laat leerlingen maar 130 

oefenen hoe ze een telefoongesprek 
moeten voeren. Ik weet zeker dat ze 
dan een voorsprong hebben op de 
arbeidsmarkt.” 
(11) Juliët Boogaard moet er ook aan 135 

geloven: haar baas heeft gevraagd of 
ze af en toe in het callcentrum wil 
werken. “Gelukkig krijg ik eerst een 
telefoontraining.” Juliët maakt haar 
beltegoed nu al niet op. Hoe vaak 140 

denkt ze haar mobiel over vijf jaar 
nog aan haar oor te hebben? “Waar-
schijnlijk bel ik dan alleen nog met 
mijn moeder. Of zij belt mij, omdat ik 
niet snel genoeg reageer op haar 145 

app.” 
 

naar een artikel van Jolan Douwes, 
de Volkskrant, 9 september 2015 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1   

 
 1 Kruis bij iedere uitspraak aan of deze juist of onjuist is. Zoek de 

antwoorden op in tekst 1. Je hoeft deze tekst dus niet eerst helemaal door 
te lezen. 
 

 juist onjuist

Met een tube van 200 ml kan een gemiddelde 
volwassene zich een keer of acht van top tot teen 
insmeren. 

  

Er zijn vier zonnebrandcrèmes waarvoor je tien euro 
per 100 ml moet betalen.  

  

Clarins zonnebrandcrème scoort onvoldoende (lager 
dan een 5,5) op ‘bescherming’ en er is parfum aan 
toegevoegd.  

  

Het testonderdeel ‘bescherming’ telt voor 75% mee in 
het testoordeel. 

  

Beschermingsfactor 15 biedt een bescherming van 
98% tegen uv B-straling. 

  

Het woord ‘waterproof’ mag op het etiket staan als de 
zonnebrandcrème na 10 minuten in het water nog de 
helft van de oorspronkelijke bescherming biedt.  

  

Er zijn drie zonnebrandcrèmes met een onvoldoende 
(lager dan een 5,5) als testoordeel.   

  

uv B-straling dringt dieper in de huid door.    

De zonnebrandcrème van Hema heeft een hoger 
testoordeel voor ‘bescherming’ dan de beste koop. 

  

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 3 

 
 3 A B C 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 10  

Je belast het milieu minder.  

Je bent minder reistijd kwijt.  

Je deelt de kosten.  

Je bent bij BlaBlaCar 100% zeker van een lift.   

Je hebt onderweg wat aanspraak.  

Je kunt om beurten rijden.   

Je rijdt een mooiere route.  

 
 11 A B C D E 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 14 A B C 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 
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 17 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D E 

 
 25 A B C D E 

 
 26 A B C D 

 
 27 A B C D E 
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Schrijfopdracht 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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KB-0011-a-18-1-o 

Examen VMBO-KB 

2018 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 

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

Dit examen bestaat uit 25 vragen, een samenvattingsopdracht en een 
schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 14 mei
13.30 - 15.30 uur
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Tekst 1  Camera’s 

 
4p 1 Zoekend lezen 

Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
1 Op welke manier kun je met een spiegelreflexcamera snel foto’s 

maken? 
2 Hoeveel MB is één foto in de hoogste kwaliteit gemiddeld? 
3 Tot hoeveel meter diep kun je onderwater met de outdoorcamera  

Sony Cyber-Shot TX-30?  
4 Hoeveel keer kan een gemiddelde compactcamera zoomen?   
5 Welke travelzoomcamera heeft wel een aanraakscherm, maar geen 

wifi? 
6 De camera’s zijn getest op verschillende onderdelen.  

Voor hoeveel procent telt ‘snelheid’ mee? 
7 Welke twee camera’s zijn goedkoper dan 400 euro en hebben een 

zoeker? Let op: noteer volledige naam, type en code.  
8 Welke twee camera’s scoren een onvoldoende (lager dan een 5,5) op 

het onderdeel flitser? Let op: noteer volledige naam, type en code. 
9 Hoeveel superzoomcamera’s zijn er getest? 
 
 

Tekst 2  Dutje op het werk is aan opmars bezig 

 
10p 2 Samenvattingsopdracht 

Vat de tekst ‘Dutje op het werk is aan opmars bezig’ samen in maximaal 
190 woorden. Besteed daarbij alleen aandacht aan de volgende punten: 
1 de reden van de toenemende interesse van het bedrijfsleven voor 

powernaps;  
2 de conclusie van een wetenschappelijk rapport over powernaps uit 

2015; 
3 de mening van slaapexpert Kerkhof over de conclusies uit het 

wetenschappelijk rapport; 
4 het risico van continu slaapgebrek volgens Kerkhof;  
5 waarom de powernap het risico van continu slaapgebrek niet oplost 

volgens Kerkhof;  
6 het positieve effect van een powernap volgens Kerkhof; 
7 het beste moment om een powernap te nemen volgens sportarts 

Janssen;  
8 de twee richtlijnen voor een goede powernap; 
9 hoe het Nederlandse bedrijfsleven tegenover de powernap staat.  
 
Maak er een goedlopend geheel van. Gebruik volledige zinnen waarbij de 
tekstverbanden duidelijk weergegeven worden. Noem niet onnodig 
voorbeelden. Tel de woorden en zet dat aantal onder je samenvatting.  
Zet de titel erboven. 
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Tekst 3  En vanavond surveilleert Sonja weer in de binnenstad. 

 
1p 3 Welke uitspraak past het best bij deze advertentie? 

A De politie zoekt mensen met verschillende kwaliteiten die iets willen 
doen voor de politie. 

B Docenten zijn zeer geschikt om te werken bij de politie. 
C Overwicht en een scherpe blik zijn belangrijke eigenschappen voor 

een agent. 
D Sonja is een voorbeeld van een docent met overwicht en een scherpe 

blik. 
 

1p 4 Welk citaat past het best bij de afbeelding van deze advertentie? 
A ‘Ben jij maatschappelijk betrokken en wil jij je vrije tijd spannend én 

zinvol besteden? Dan is vrijwilligerswerk bij de politie iets voor jou.’ 
B ‘In een team van enthousiaste politiemedewerkers verricht je een paar 

keer per maand afwisselende taken.’ 
C ‘Overwicht en een scherpe blik komen niet alleen voor de klas goed 

van pas. Als politievrijwilliger kun je jouw talent ook op een andere 
manier inzetten.’ 

D ‘Wat je achtergrond ook is; met jouw unieke kennis en ervaring ben je 
een waardevolle aanvulling voor de politie.’ 

 
1p 5 Wat weet je zeker over Sonja?  

Kruis in de uitwerkbijlage de drie juiste antwoorden aan.  
 

1p 6 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 
A De politie haalt mensen over om vrijwilligerswerk bij de politie te gaan 

doen. 
B De politie informeert mensen over de afwisselende taken van een 

agent. 
C De politie laat zien dat het werk van een docent lijkt op het werk van 

een agent. 
D De politie maakt mensen enthousiast voor het werken bij de politie. 
 
 

Tekst 4  Verkeersdrukte op de zeebodem 

 
1p 7 Welke tegenstelling staat in alinea 1? 

A draadloos en vast 
B licht en donker 
C water en land 
D zeedieren en landdieren 
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1p 8 Zowel in alinea 2 als in alinea 3 wordt gesproken over dataverkeer.  
Wat is het verband tussen beide alinea’s? 
A Alinea 2 en 3 vormen samen een opsomming.  
B Alinea 2 en 3 vormen samen een tegenstelling. 
C Alinea 3 is een toelichting bij alinea 2. 
D Alinea 3 is een voorbeeld bij alinea 2. 
 

1p 9 In alinea 5 staat dat Rijkswaterstaat in principe overal kabels toestaat. 
Wat bedoelt de schrijver met ‘in principe’?  
Met ‘in principe’ wordt bedoeld dat kabels  
A alleen toegestaan zijn na grondig onderzoek. 
B altijd toegestaan zijn, zonder voorwaarden vooraf. 
C soms toegestaan zijn, afhankelijk van de plaats. 
 

1p 10 De alinea’s 6, 7 en 8 horen bij elkaar.  
Welk kopje past het best bij de alinea’s 6, 7 en 8 samen? 
A Beschermd natuurgebied 
B Gevolgen voor de natuur 
C Telecombedrijven 
D Zeeonderzoek 
 

1p 11 De kabels die in de bodem van de zee liggen, zijn noodzakelijk voor het 
internetverkeer.  
 Wat leidt volgens de tekst zeker tot een internetstoring?  
 Kruis in de uitwerkbijlage de twee zinnen aan. 
 

1p 12 Alinea 11 begint met het woordje “Toch”.  
Waarnaar verwijst dit woord?  
naar de 
A dip gedurende de afgelopen crisisjaren  
B gevolgen van klimaatverandering 
C steeds toenemende vraag naar snel internet 
D sterke staalbewapening tegen beschadigingen van buitenaf 
 

1p 13 In de Noordzee liggen kabels, maar ook in andere wateren liggen kabels. 
 Wat is het grootste verschil tussen de kabels die in de Noordzee 
 liggen en kabels die in oceanen liggen?   
 Gebruik voor je antwoord maximaal 20 woorden.  
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1p 14 Welke zin past het best bij het toekomstbeeld van de onderzeese 
telecomkabels?  
A Het aantal kabels blijft gelijk, omdat de meeste mensen al over 

internet beschikken.  
B Het aantal kabels neemt af, omdat de huidige kabels steeds meer aan 

kunnen.  
C Het aantal kabels neemt toe, omdat het aantal internetgebruikers 

toeneemt. 
D Het is niet uit de tekst op te maken of het aantal kabels toe- of 

afneemt.  
 

1p 15 De titel van de tekst luidt “Verkeersdrukte op de zeebodem”.  
De verkeersdrukte heeft betrekking op 
A de explosieve groei van het internetgebruik in de toekomst. 
B de hoeveelheid zeedieren in het aardedonkere zeewater. 
C het aantal kabels op de zeebodem. 
D het aantal schepen dat kabels aanlegt.  
 

1p 16 Dit artikel komt uit een krant.  
In welke rubriek past deze tekst het best?  
A economie 
B techniek 
C media 
D buitenland 
 
 

Tekst 5  Samen klussen 

 
1p 17 De titel luidt “Samen klussen”.  

Wie worden hiermee bedoeld? 
A aannemers en buren 
B jij en de aannemers 
C jij en de buren 
D vrienden en buren 
 

1p 18 In alinea 3 wordt gezegd dat samen bouwen ook voor aannemers 
voordeel heeft.  
Wat is het belangrijkste voordeel voor aannemers? 
A Ze hoeven met minder partijen samen te werken. 
B Ze kunnen meer werk krijgen door samen bouwen. 
C Ze maken meer winst bij samen bouwen. 
D Ze zijn beter vindbaar op internet door samen bouwen.  
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1p 19 Wat wil de schrijver duidelijk maken in alinea 3 en 4? 
De schrijver wil duidelijk maken dat 
A je niet brutaal om burenkorting moet vragen. 
B de aannemer weet hoe je kunt besparen op kosten. 
C samen bouwen loont in besparing van kosten en ruimte. 
D Walinga deskundig is en weet waarover hij praat. 
 

1p 20 Welk kopje past het best boven alinea 3? 
A Brancheorganisatie 
B Besparen 
C Burenkorting 
D Google 
 

1p 21 In alinea 4 geeft een ontwerper informatie over een gezamenlijk 
bouwproject. 
Hoe sluit het begin van de volgende alinea hierop aan?   
Het begin van alinea 5  
A geeft een samenvatting van alinea 4. 
B noemt een voorbeeld bij alinea 4.  
C trekt een conclusie bij alinea 4. 
D vormt een tegenstelling met alinea 4. 
 

1p 22 In welke zin uit alinea 5 geeft Maarten van Pijkeren het duidelijkst een 
positieve kant van samenwerken weer?  
Citeer de zin uit alinea 5.   
 

1p 23 In de tekst wordt vooral positief gesproken over samen klussen.  
In welke alinea worden ook nadelen genoemd?  
A alinea 3 
B alinea 4 
C alinea 5 
D alinea 6 
 

1p 24 In de laatste alinea staat het woord ‘burenbonus’.  
In de uitwerkbijlage staat een aantal eisen voor het ontvangen van een 
burenbonus.  
 Aan welke drie eisen moet een burenbonus voldoen?  
 Kruis in de uitwerkbijlage de drie eisen aan.  
 

1p 25 In dit artikel laat de schrijver enkele deskundigen aan het woord.  
Wat doet de schrijver met de uitspraken van de deskundigen? 
De schrijver 
A geeft ze weer zonder verder commentaar. 
B is het absoluut eens met de uitspraken. 
C trekt de juistheid van de uitspraken in twijfel. 
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1p 26 Hoe kun je de hoofdgedachte van deze tekst het best weergeven? 
A Bij kleine klussen loont het om samen te werken met je buren.  
B Het is efficiënt en financieel aantrekkelijk om samen te klussen. 
C Het is voor aannemers aantrekkelijk als buren tegelijk gaan 

verbouwen. 
D Het samen klussen met je buren voorkomt problemen en is gezellig. 
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Schrijfopdracht 

 
Situatiebeschrijving 
 
Jij hebt met een aantal leerlingen van jouw klas deelgenomen aan de 
wedstrijd ‘Ontwerp op jouw school een chill-ruimte voor leerlingen’ en 
jullie hebben gewonnen. Jullie mogen een ruimte in de school opnieuw 
gaan inrichten; een ruimte speciaal voor leerlingen. Het budget is beperkt, 
dus jullie proberen alles zo goedkoop mogelijk te houden. Ook hebben 
jullie de tekst ‘Samen klussen’ gelezen en weten nu meer over hoe je 
goedkoop samen kunt klussen.  
 
Jullie hebben voor de wedstrijd al een ontwerp gemaakt, maar toch willen 
jullie het nog laten zien aan een professionele ontwerper. Misschien is 
jullie plan niet helemaal haalbaar, aangezien het budget beperkt is. 
Vandaar dat je op zoek gaat naar een ontwerpbureau om je plannen te 
bespreken. Je zoekt op internet en het ontwerpbureau van de heer Majoor 
is dichtbij jullie school. Jij besluit om hem namens de groep een e-mail te 
sturen. 
 
In je e-mail stel je jezelf voor en je vertelt dat je mee hebt gedaan aan een 
ontwerpwedstrijd. Je legt uit waarom het voor middelbare scholieren 
belangrijk is om op school een eigen ruimte te hebben. Ook beschrijf je 
twee ideeën hoe die ruimte er volgens jullie uit moet komen te zien. In je  
e-mail vraag je om een reactie op jullie ideeën. Je vraagt of je een 
afspraak mag maken om jullie plannen te bespreken. Verder vraag je of 
hij nog een tip heeft hoe jullie zo goedkoop mogelijk aan materialen 
kunnen komen. Tot slot geef je aan dat je hoopt op een snelle reactie.   
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13p 27 Opdracht 
Schrijf een e-mail aan de heer Majoor. Een aantal gegevens is al ingevuld 
in de uitwerkbijlage. Vermeld het onderwerp van je e-mail in de 
onderwerpregel. Gebruik voor je e-mail de gegevens uit de 
situatiebeschrijving en eventueel de tekst ‘Samen klussen’. Gegevens die 
niet in de opdracht vermeld staan, moet je zelf bedenken.  
Besteed in je e-mail aandacht aan de volgende punten: 
 jezelf voorstellen met naam en school;  
 uitleg deelname ontwerpwedstrijd; 
 uitleg waarom het voor leerlingen belangrijk is om op school een eigen 

ruimte te hebben; 
 twee ideeën die jij hebt om de ruimte in te richten; 
 vraag om reactie op ideeën; 
 vraag of je langs mag komen om jullie plannen te bespreken; 
 vraag om tip hoe je zo goedkoop mogelijk aan materiaal kunt komen;  
 verzoek om snelle reactie 
 
Sluit je e-mail af met ‘Met vriendelijke groet,’ en je eigen voor- en 
achternaam.
 
Let op: Zorg ervoor dat je tekst minimaal uit 100 woorden bestaat. Bij 
minder dan 100 woorden krijg je geen punten voor taalgebruik. 
 

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  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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Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet 
eerst door te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vier bladzijden! 
 
 

Tekst 1 

 

Camera’s 
 
Van zelfontspanner naar selfie 
 
Tien jaar geleden waren digitale camera’s ‘hot’. Wat kan er in die tijd veel 
veranderen: tegenwoordig maak je met steeds kleinere toestellen steeds 
betere foto’s en is de ‘selfie’ gemeengoed geworden. Voor deze test zijn 
vijftien camera’s getest.  
 

Wie had in 2005 kunnen denken dat 
we nu met zo veel apparaten foto’s 
van goede kwaliteit zouden maken! 
Met allerlei soorten camera’s en ook 
met mobieltjes en tablets. Dat was 
destijds ondenkbaar.  
 
De ontwikkelingen op het gebied van 
de techniek gaan heel snel. Zo is de 
gevoeligheid van beeldsensoren 
enorm verbeterd, zodat je ook bij 
heel weinig licht nog goede foto’s 
kunt maken. Dankzij de software in 
camera’s van nu, kun je foto’s met 
allerlei effecten en functies al creatief  
bewerken, vóór je ze gemaakt hebt. 

Er zijn zelfs camera’s waarbij je 
achteraf kunt scherpstellen en het 
perspectief een beetje kunt ver-
anderen. Ook maak je, met de smart-
phone als afstandsbediening, gemak-
kelijk groepsfoto’s. Of je deelt via wifi 
foto’s direct vanaf het fototoestel met 
anderen. En… de beeldkwaliteit van 
bepaalde kleinere camera’s is even  
goed, of zelfs beter dan die van 
spiegelreflexcamera’s. 
 
Snelheid 
In 2005 kon het nog gebeuren dat je 
na het afdrukken even moest 
wachten, voordat het toestel de foto 
ook echt maakte. De Olympus C-315, 
deed er zelfs 1,9 seconden over. 
Vervelend, want het fotomoment kon 
dan weer nét voorbij zijn. Verrassend 
genoeg komt dit soort extremen 
tegenwoordig alleen nog voor bij 
spiegelreflexcamera’s. Fotograferen 
met een spiegelreflex gaat heel snel, 
mits je de zoeker gebruikt. Gebruik je 
het scherm, dan wordt het ineens 
een trage camera. Soms zelfs lang-
zamer dan die oude Olympus.  

Pagina: 108Voor 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-0011-a-18-1-b 3 / 12 lees verder ►►►

Pixels 
Ook het aantal megapixels 
beïnvloedt de snelheid. In tien jaar 
tijd is het gemiddelde aantal mega-
pixels fors toegenomen (van 5 naar 
17). Een jpg-bestand van één foto in 
de hoogste kwaliteit is daarmee zo’n 
7MB groot. Het aantal pixels zegt 
overigens niet alles over de kwaliteit 
(zoals kleur of scherpte) van de 
foto’s. Wel geldt: hoe meer pixels, 
hoe meer data de camera moet 
verwerken.  
 
 

 
 
Prijs: € 180,- 
Testoordeel: 6,5 
Veel zoom in deze kleine travel-
zoomcamera die oogt als metaal, 
maar voelt als plastic.  
Hij is redelijk snel en de fotokwali- 
teit is ruim voldoende. Zoomen gaat 
erg makkelijk. 
 

Groter zoombereik 
Het afgelopen decennium is het 
optische zoombereik misschien wel 
het meest veranderd. In 2005 had 
een gemiddelde compactcamera  
4 keer zoom. Als een camera nu 
‘maar’ 4 keer zoom heeft, is het óf 
een robuuste outdoorcamera, óf een 
camera met een grote sensor. 
Destijds moest je zo’n 5 meter 
afstand houden om het schilderij de 
Nachtwacht helemaal in beeld te 

krijgen. Nu kun je 1 of zelfs 2 meter 
dichterbij staan: dat is het verschil 
tussen de gemiddelde 35mm-groot-
hoek van toen en de 25mm- of zelfs 
20mm-groothoek van nu. Zo’n groot-
hoek is handig voor interieurfoto’s en 
landschappen. En met een panora-
mafunctie leg je met het grootste 
gemak je eigen panorama Mesdag 
vast. 
 
 

 
 
Prijs: € 210,- 
Testoordeel: 6,0 
Deze elegante outdoorcamera kan 
tegen een stootje: hij overleeft een 
val tot 1,5 meter én kan tot 10 meter 
diep onder water.  
Beperkt verkrijgbaar bij Bol.com, 
MediaMarkt en BCC. 

 

Compact zoomen 
Wie meer ziet in paparazzo-fotogra-
fie: de gemiddelde compactcamera 
heeft tegenwoordig 19x zoom. Een 
extreem voorbeeld is de Nikon  
Coolpix P900, met maar liefst  
83x optische zoom, alsof je door een 
rietje kijkt. Het is dan heel lastig om 
je onderwerp goed in beeld te 
houden, maar met een handige knop 
zoom je tijdelijk uit, zodat je het 
onderwerp weer in beeld krijgt. 
Beeldstabilisatie – in 2005 nog in 
opkomst – is nu bijna standaard.  
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Deze functie compenseert de tril-
lingen van je hand, zodat je minder 
snel ‘bewogen’ foto’s krijgt. 
Ook de meegeleverde losse lenzen 
(objectieven) hebben veelal beeld-
stabilisatie, maar je moet het dan 
meestal doen met 3x zoom. 
Inmiddels is er wel een enkele lens te 
koop met 17x zoom. Dat lijkt nu het 
maximum, want nog meer zoom zou 
de lens onhanteerbaar groot en 
zwaar maken. 
 
Scherm & zoeker 
In 2005 kon je via de zoeker naar je 
onderwerp kijken om het goed in 
beeld te krijgen. Bij een spiegelreflex 
zal dat – door het spiegelsysteem – 
altijd zo blijven. Maar andere 
camera’s hebben nu in de zoeker 
een ingebouwd schermpje dat het-
zelfde toont als het grote scherm: 

een elektronische zoeker. Voor bril-
dragers is dat echt een uitkomst, 
want zo’n zoeker is in te stellen tot  
soms wel -4 en +4. De schermen van 
nu zijn ruim twee keer zo groot als 
toen en vaker draaibaar. Dat is 
handig voor selfies, of om makke-
lijker boven je hoofd of bij de grond 
te fotograferen.  
 
Informatie 
Verder biedt het scherm nu vaak 
handige informatie, fotografietips en 
functies die bijvoorbeeld handmatig 
scherpstellen eenvoudiger maken. 
We zitten nu in een overgangsfase, 
want nog niet alle camera’s hebben 
een aanraakscherm. Dat is jammer, 
want veel mensen zijn inmiddels 
gewend om naar de volgende foto te 
‘vegen’. Hoe zou dat over tien jaar 
gaan? 
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Test fotocamera’s 
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 weging voor testoordeel  70% 25% 5%    

Systeem- en spiegelreflexcamera’s 

■ 1 Sony Alpha 7 II K (ILCE-7M2K) 2100 8,0 8,4 7,0 nvt 9,3   

■ 2 Samsung NX1  2600 8,0 7,6 8,0 6,2 9,3   

► 3 Canon EOS 700D   540 7,4 7,3 7,6 8,0 7,9   

Kleine systeemcamera’s 

■ 1 Panasonic Lumix DMC-GX7K   700 7,6 7,3 7,2 6,7 9,0   

► 2 Panasonic Lumix DMC-GF6x   450 7,3 7,0 6,9 7,9 nvt   

Compacte, geavanceerde camera’s 

■ 1 Canon PowerShot G1 x Mark II   700 7,9 8,2 5,9 9,4 nvt   

► 2 Canon PowerShot G16   385 7,2 7,6 6,3 8,1 5,5   

Superzoomcamera’s 

■ 1 Nikon Coolpix P610   430 6,9 6,7 7,5 7,6 7,2   

■ 2 Nikon Coolpix P900   640 6,9 7,1 7,3 7,7 7,4   

► 3 Panasonic Lumix DMC-F272   250 6,6 6,0 7,3 6,0 7,8   

Travelzoomcamera’s 

■ 1 Canon PowerShot N100   280 6,9 7,3 7,9 6,8 nvt   

■ 2 Nikon Coolpix S9900 350 6,9 7,2 6,3 5,0 nvt   

► 3 Olympus Stylus SH-60 180 6,5 6,7 5,0 6,0 nvt   

Outdoorcamera’s 

■ 1 Olympus Stylus TG-3 385 6,6 7,3 4,5 5,4 nvt   

► 2 Sony Cyber-shot TX-30 210 6,0 6,4 6,4 6,6 nvt   

■ beste uit de test  ► beste koop 
 

naar een artikel van Karen Rijneveld,  
de Consumentengids, juli/augustus 2015 
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Tekst 2 

 

Dutje op het werk is aan opmars bezig 
 

(1) Roeselien Jaspars ligt er ontspan-
nen bij. Ogen dicht, hoofd achterover 
en de leuning van haar stoel hele-
maal naar achteren. Jaspars is op 
haar werk in het VUmc, één van de 5 

ziekenhuizen in Amsterdam. Daar is 
het helemaal niet zo gek om een 
dutje te doen. Al worden de middag-
slaapjes hier powernaps genoemd. 
Jaspars gunt zichzelf twintig minuten 10 

om weg te doezelen. Daarna gaat ze 
weer naar haar bureau. Dan wel met 
vernieuwde energie. Dat de 
beroemde geleerde Einstein ook fan 
was van het middagdutje, zegt voor 15 

haar genoeg. 
(2) Er wordt steeds meer bekend 
over de positieve effecten van een 
powernap. Daarom heeft het Neder-
landse bedrijfsleven steeds meer 20 

interesse voor de powernap. Zo 
hebben diverse bedrijven een power-
napruimte geïnstalleerd. Soms gaan 
bedrijven zelfs zo ver dat ze hun 
werknemers via workshops leren 25 

over het nut van een middagslaapje. 
Bij een kunststoffenfabrikant bijvoor-
beeld kan er tijdens nachtdiensten 
worden gepowernapt en Microsoft 
heeft op zijn kantoor op Schiphol 30 

zelfs een powernapcapsule neer-
gezet. “Soms heb je niet zo lekker 
geslapen, omdat de kinderen bijvoor-

beeld ’s nachts wakker zijn geweest”, 
zegt Joris Jan Goos, marketing 35 

manager bij Microsoft. In drukke 
periodes gebruikt hij de powernap-
capsule tot twee keer in de week. 
“Na een korte powernap voel ik me 
scherper. Dan functioneer ik beter 40 

tijdens een vergadering.” 
(3) Ook uit de wetenschap is er 
belangstelling. In 2015 is er een 
wetenschappelijk rapport verschenen 
waarin stond dat powernappen 45 

iemand kan helpen tegen de schade 
van een korte nacht. Het rapport 
beschrijft hier enkele voorbeelden 
van: de powernap zou goed zijn voor 
het evenwicht in de hormoonhuis-50 

houding en zo het immuunsysteem 
versterken. Gerard Kerkhof denkt 
hier echter anders over. “Loze 
beloftes”, zegt hij. Kerkhof is expert 
op het gebied van slaap en vindt dat 55 

er teveel positieve waarde wordt 
toegekend aan de powernap. Hij 
vergelijkt slaapgebrek met maat-
schappelijke problemen als over-
gewicht en roken. “Het is bekend dat 60 

een chronisch slaaptekort het risico 
op bepaalde ziektes vergroot. Een 
powernap gaat daar echt niet bij 
helpen”, zegt Kerkhof.  
(4) Slaaptekort inhalen kan namelijk 65 

alleen wanneer mensen in een diepe 
slaap zijn. Of zoals Kerkhof het zegt: 
“Een powernap bouwt geen slaap-
schuld af.” Met slaap moet je niet 
gaan 'rommelen', is zijn nadrukkelijke 70 

boodschap. “Powernap is trendy en 
het klinkt lekker”, zegt Kerkhof. Maar 
hij waarschuwt voor al te veel posi-
tieve geluiden en wil andere kanten 
van de powernap belichten. De hele 75 
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discussie over de powernap komt 
volgens hem voort uit een besef dat 
slaap gezien wordt als iets dat je kunt 
verwaarlozen. “Dat moet zo onder-
hand echt stoppen, anders krijgen 80 

veel mensen grote gezondheids-
problemen”, meent hij.  
(5) Of een powernap dan helemaal 
nergens bij helpt? “Zo is het ook 
weer niet”, zegt Kerkhof. “Een korte 85 

middagslaap geeft een boost: Je 
voelt je na de powernap fitter en 
alerter. Dat goede gevoel duurt 
ongeveer twee uur. Op het werk is 
het belangrijk rustmomenten te 90 

nemen. Uit het raam kijken of een 
stukje lopen. Alsof je heel kort even 
op vakantie bent. Daarom is een 
powernap ook zeker niet slecht”, 
aldus Kerkhof. 95 

(6) In het VUmc zijn drie powernap- 
stoelen neergezet. Kasper Janssen is 
sportarts en heeft het ziekenhuis 
geadviseerd hoe de ruimte ingericht 
kan worden. De stoelen lijken nog 100 

het meest op een luxe tandartsstoel, 
maar dan met chic bruin leer en juist 
wel uitnodigend. Om de stoel zit een 
gordijn, zodat iemand die zijn ogen 
even wil sluiten, niet wordt gestoord. 105 

Voorlopig zijn de stoelen nog alleen 
bedoeld voor het ondersteunend 
personeel, zoals de ict-medewerkers. 
Het ziekenhuis gaat later bekijken of 
het de stoel ook wil installeren voor 110 

artsen en verplegers. 
(7) Hoe werkt dat nou, zo’n power-
nap? “Het heeft te maken met de 
biologische klok”, zegt de sportarts. 

Janssen raakte geïnteresseerd in de 115 

powernap tijdens zijn tijd als opvang-
arts op de spoedeisende hulp. “Als ik 
na een dubbele dienst nog ging 
studeren, nam ik de woorden 
eigenlijk niet meer in me op. Ik was 120 

aan het knikkebollen. Als ik eraan 
toegaf en tien minuten op mijn boek 
ging liggen, kon ik daarna weer 
verder. Dat is effectiever dan veertig 
minuten knikkebollend boven je boek 125 

hangen zonder iets op te nemen. 
Juist in de periode dat je vermoeid 
raakt, zou je kunnen powernappen. 
Dat is het beste moment voor een 
powernap”, zegt Janssen. “Hoe lager 130 

het energieniveau is, hoe hoger de 
piek vervolgens kan zijn.” 
(8) Er zijn duidelijke richtlijnen voor 
een goede powernap. De belang-
rijkste is de duur. Volgens Kerkhof 135 

mag die nooit langer dan vijftien 
minuten zijn, Janssen houdt twintig 
minuten aan. Iemand die powernapt, 
moet vermijden in een diepe slaap te 
komen. Als je dan wordt gewekt, heb 140 

je juist last van traagheid. Dan ga je 
sneller fouten maken. Ten tweede is 
het belangrijk niet te laat te power-
nappen, omdat je anders soms 
’s avonds niet meer in slaap kan 145 

komen. Powernappen kan volgens 
Janssen overal. Zelfs een matje 
onder het bureau, is een optie. 
“Sociaal gezien is het nog lastig. Bij 
veel Nederlandse bedrijven is dat 150 

nog een stap te ver. Er rust nu nog 
een taboe op.”

naar een artikel van Jurriaan Nolles, 
de Volkskrant, 10 februari 2016 
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Tekst 3 

 

En vanavond surveilleert Sonja weer in de 
binnenstad. 
 

 
 

Overwicht en een scherpe blik komen niet alleen voor de klas 
goed van pas. Als politievrijwilliger kun je jouw talent ook op 
andere manieren inzetten. In een team van enthousiaste 
politiemedewerkers verricht je een paar keer per maand 

afwisselende taken. Dat kan in uniform op straat zijn, maar ook achter de 
schermen op het bureau. Wat je achtergrond ook is; met jouw unieke 
kennis en ervaring ben je een waardevolle aanvulling voor de politie. Ben 
jij maatschappelijk betrokken en wil je je vrije tijd spannend én zinvol 
besteden? Dan is vrijwilligerswerk bij de politie iets voor jou. Ontdek je 
mogelijkheden op wordpolitievrijwilliger.nl. 
 
<<waakzaam en dienstbaar>> 
 
 naar een advertentie in Metro Holland, 18 november 2013 
 
 

En jij? Word ook vrijwilliger bij de politie. 
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Tekst 4 

 

Verkeersdrukte op de zeebodem 
 

(1) Wie denkt dat we tegenwoordig in 
een draadloze wereld leven, moet 
eens onder water kijken. Daar vlie-
gen, door kabels met duizelingwek-
kende lengtes, de terabytes je om de 5 

oren. De kabels liggen op kilometers 
diepte in het aardedonker. Ze door-
kruisen diepe ravijnen, gigantische 
plateaus en de leefgebieden van de 
vreemdste zeedieren. Vraag is hoe 10 

kwetsbaar die kabels eigenlijk zijn, 
liggend in het woeste water. 
(2) Alle dataverkeer tussen landen, 
waar ook ter wereld, van gedown-
loade films en telefoongesprekken tot 15 

e-mails en vrijwel alle beurshandel, 
gaat erdoorheen. Ook vanuit Neder-
land. Zo loopt er een kabel vanuit 
Beverwijk over de zeebodem naar 
New York. Vanuit Amerika loopt ook 20 

een kabel terug naar Beverwijk. De 
lengte van deze Atlantic Crossing-1 
is meer dan 14.000 kilometer. En dat 
is maar één van de ongeveer twintig 
kabels die de Atlantische Oceaan 25 

oversteken. 
(3) Het kan nóg spectaculairder. De 
Sea-MeWe-3-kabel maakt een halve 
wereldreis van maar liefst  
39.000 kilometer. Die begint in het 30 

Belgische Oostende, gaat dan via de 

Middellandse Zee en het Suezkanaal 
naar Zuid-Korea, om ten slotte te 
eindigen in Perth aan de westkust 
van Australië. Onderweg gaan 35 

afsplitsingen op veertig plaatsen aan 
land. 
(4) Telecombedrijven hebben sinds 
het begin van het internettijdperk, 
eind jaren tachtig van de vorige 40 

eeuw, onvermoeibaar doorgewerkt 
aan het wereldwijde web. Het 
absolute topjaar was 2001. Toen 
werd 200.000 kilometer kabel op de 
zeebodem aangelegd. Het bedrag 45 

dat in de afgelopen 25 jaar is 
geïnvesteerd in kabels, is ruim  
52 miljard euro. De totale lengte 
bedraagt 1.275 miljoen kilometer. 
(5) Wat kabels betreft, is de Noord-50 

zee misschien wel het drukste gebied 
ter wereld. Rik Duijts van Rijkswater-
staat: “In het Nederlandse deel van 
de Noordzee ligt 6.000 kilometer aan 
kabels. Maar anders dan in de 55 

oceanen liggen die relatief ondiep en 
in de bodem, niet erop.” Rijkswater-
staat staat in principe overal kabels 
toe, omdat niets aan de oppervlakte 
zichtbaar is. Dus ook in beschermd 60 

natuurgebied. 
(6) Han Lindeboom van het instituut 
voor ecologisch zeeonderzoek: “Tele-
combedrijven zoeken de kortste 
route, omdat die het goedkoopst is. 65 

Die routes lopen nu eenmaal ook 
door gebieden met een beschermde 
status. Maar de hele Noordzee is in 
de afgelopen eeuwen al zodanig 
overhoop gehaald door met name de 70 

visserij, dat eigenlijk niets meer is 
zoals het ooit was. De oesterbanken 
zijn verdwenen en de rotsbodems 
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zijn veranderd in zandvlaktes. Bij het 
leggen van kabels worden die tijdelijk 75 

aangeraakt. Er wordt een geul ge-
trokken, de kabel wordt erin gelegd 
en de geul wordt dichtgemaakt.” 
(7) Volgens Lindeboom is het nog de 
vraag hoeveel invloed kabels hebben 80 

op het zeeleven. “Rond de kabels is, 
voor zover het niet gaat om glas-
vezel, sprake van lichte elektromag-
netische straling. Vooral kraakbeen-
vissen zoals haaien en roggen zijn 85 

daar gevoelig voor. Er zijn aan-
wijzingen dat vissen ander zwem-
gedrag kunnen gaan vertonen in 
gebieden waar meerdere kabels 
liggen. Er wordt ook gesuggereerd 90 

dat door de kabels bruinvissen 
zouden stranden op de kusten. Maar 
dat is enkel speculatie, want echt 
onderzoek is er nooit naar gedaan.” 
(8) Rijkswaterstaat bevestigt dat er 95 

nauwelijks onderzoek beschikbaar is. 
Duijts: “Hoe schadelijk de straling 
voor vissen is, weten we niet precies. 
Maar alles wijst erop dat die mini-
maal is. Een vis ervaart zo’n kabel 100 

alleen als hij er bovenop ligt. En ook 
al zal een enkele vis daardoor 
sterven, wat ik betwijfel, dan nog is 
dat niet rampzalig. Het wordt pas 
serieus wanneer complete vispopula-105 

ties het loodje zouden leggen. Maar 
daar is absoluut geen sprake van, 
weten we inmiddels.” Duijts erkent 
dat het eventuele risico van straling 
voor vissen pas sinds kort de aan-110 

dacht heeft. “Ik adviseer telecom-
bedrijven erop te letten, maar regels 
zijn er niet voor. Het belangrijkste is 
dat ze moeten voorkomen andere 
kabels kapot te trekken.” 115 

(9) Een paar keer per jaar gaat het 
mis. Een visser breekt een kabel als 
hij zijn netten over de zeebodem 

sleept. Of hij plant per ongeluk zijn 
anker in een kabel. Hoewel de repa-120 

ratie van één enkele kabel weken in 
beslag kan nemen, veroorzaken 
dergelijke incidenten vrijwel nooit een 
internetstoring. Dat was wel het geval 
in 2008. Grote delen van het Midden-125 

Oosten en Noord-Afrika zaten toen 
dagenlang zonder internet en tele-
foon, nadat een vis een kabel in de 
Middellandse Zee had doorgebeten. 
En in 2006 lag een deel van het 130 

Aziatische internet plat vanwege een 
beschadigde kabel na een zee-
beving. 
(10) Om dergelijke zaken te voor-
komen, worden kabels steeds vaker 135 

in een ringstructuur aangelegd zodat 
de uitval van de ene kabel wordt 
opgevangen door de andere. In de 
Noordzee gebeurt dit al. Ook krijgen 
de kabels een sterke staalwapening 140 

tegen beschadigingen van buitenaf. 
Het enige reële gevaar schuilt vol-
gens onderzoekers in de gevolgen 
die de klimaatverandering ongetwij-
feld op onderzeese kabels zal heb-145 

ben. Niet alleen stijgt de zeespiegel, 
ook de krachtige onderstromen in de 
oceaan zullen veranderen met als 
gevolg aardverschuivingen die kabels 
kunnen beschadigen. 150 

(11) Toch zal de vraag naar onder-
zeese telecomkabels de komende 
jaren toenemen, na een dip geduren-
de de afgelopen crisisjaren. Al was 
het alleen maar omdat we steeds 155 

meer en sneller willen internetten – 
waarvoor continu duizenden kilo-
meters nieuwe kabels nodig zijn. Om 
maar niet te spreken van de explo-
sieve groei van het internetgebruik in 160 

delen van Azië, Afrika en Midden- en 
Zuid-Amerika. 

naar een artikel van Imco Lanting,  
de Gelderlander, 11 april 2015 
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Tekst 5 

 

Samen klussen 
 

(1) Wie verbouwingsplannen heeft, 
doet er goed aan de buren in te 
lichten. Maar wat ook kan, is hen 
vragen om mee te doen. Zo kan een 
aanbouw of dakkapel goedkoper uit-5 

vallen als je het verbouwproject 
aanbesteedt met één of meerdere 
buren. Arjan Walinga, van branche-
organisatie Bouwend Nederland, zegt 
dat aannemers openstaan voor 10 

opdrachten waarin meerdere particu-
lieren samen een aanvraag doen. “Je 
kunt als buren prima samen één 
aannemer inschakelen.” Samen-
werken heeft dus voordelen, ook voor 15 

de aannemer. Die kan efficiënter en 
sneller werken. “Normaal moet hij 
bijvoorbeeld wachten als een 
bekisting net is volgestort, nu kan hij 
intussen doorwerken bij de buren. En 20 

je kunt de kosten van een bouwkeet 
delen.”  
(2) Walinga weet waarover hij praat. 
“In eerste instantie wilden mijn buur-
man en ik samen een uitbouw laten 25 

zetten. Uiteindelijk besloot de buur-
man nog even te wachten. Ik heb in 
overleg met hem en de aannemer 
alvast op de erfgrens gebouwd, zodat 
hij er in de toekomst tegenaan kan 30 

bouwen. Dat levert ons beiden meer 
ruimte op en we hebben geen ver-
springing in de muur.”  
(3) Op het gebied van kosten-
besparing is er volgens Walinga ook 35 

van alles mogelijk. “Je moet dat per 
kostenpost met de aannemer 
bespreken. Ik zou niet brutaal om 
burenkorting vragen; aannemers 
maken vaak al amper winst en zij 40 

werken ook weer met andere par-
tijen, zoals installateurs, die niets met 
jullie deal te maken hebben. Maar je 
kunt natuurlijk wel samen kijken waar 
voordeel te behalen valt. Ook voor 45 

aannemers is dit een mooie manier 
om nieuwe klanten te vinden. We 
adviseren hen als brancheorganisatie 
om ervoor te zorgen dat ze vindbaar 
zijn op Google onder zoektermen als 50 

‘samen verbouwen met de buren’.” 
(4) Bouwkundig ontwerper Jerry Ruijs 
van Buro Ruijs ziet ook de voordelen 
van gezamenlijke bouwprojecten. 
“Toen ik net voor mezelf begon, had 55 

ik het idee om me samen met een 
aannemer te richten op een rijtje 
huurhuizen. Die huizen waren net 
verkocht. Ik wilde de mensen in die 
straat een gezamenlijke aanbieding 60 

doen voor een update van hun toch 
wat saaie huizen. Zo zouden die 
woningen er mooier uitzien en zaten 
die mensen allemaal tegelijk in een 
verbouwing. Dat zou mij veel werk 65 

opleveren.” Het plan is nooit door-
gegaan, omdat Ruijs het te druk 
kreeg. “Toch vind ik het nog steeds 
een leuk idee. Die mensen zouden er 
financiële en praktische voordelen 70 

van hebben.” 
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(5) Verbouwen met de buren kan 
volgens Ruijs echter ook problemen 
opleveren. “Stel: de buren krijgen de 
financiering niet rond. Of jullie 75 

worden het niet eens over de keuze 
van de aannemer.” Die ervaring heeft 
Maarten van Pijkeren, hij is directeur 
van een bouwbedrijf. “In de praktijk 
worden er minder gezamenlijke 80 

projecten gedaan dan je zou ver-
wachten. Je moet er als buren maar 
net tegelijkertijd aan toe zijn, ook wat 
betreft het budget. Bij nieuwbouw en 
renovaties zien we het vaker. Maar 85 

heb je eenmaal besloten samen met 
de directe buren of met meerdere 
mensen in de straat te verbouwen, 
dan kun je profiteren van korting. We 
kunnen bijvoorbeeld besparen op de 90 

aanvoerkosten van gevelstenen.”  
(6) Ook bouwkundig heeft samen-
werken met de buren voordelen, zegt 
hij. “Als je als enige een uitbouw 
plaatst, dan wordt die smaller dan de 95 

huidige woning. Je moet zo’n uitbouw 
namelijk én isoleren én binnen de 
erfgrens blijven. Als de buren ook 
een uitbouw zetten, dan kun je de 
totale breedte van het huis benutten. 100 

Dat ziet er ook nog eens beter uit.”  
(7) Samenwerken voorkomt pro-
blemen, weten ze ook bij 

dakkapellen.com. “Uw buren kunnen 
geen juridisch bezwaar hebben tegen 105 

de verbouwing, als zij ook betrokken 
zijn bij het plaatsen van de dak-
kapel”, melden zij. Bij sommige 
verbouwingen, waaronder het aan-
pakken van de fundering, is het vaak 110 

zelfs noodzakelijk om samen met de 
buren op te trekken. Het kan ook 
handig zijn als een bepaalde ver-
bouwing bij de buren al is uitgevoerd; 
met wat aanpassingen kunnen 115 

dezelfde documenten opnieuw 
worden gebruikt.  
(8) Zelfs bij kleinere klussen loont het 
om samen te werken. Zo adverteren 
schilders met korting, als ze 120 

meerdere woningen tegelijk kunnen 
doen. Dit scheelt hen in reiskosten, 
inkoop van materiaal en het gebruik 
van steigers. Zelfs op het gebied van 
subsidie is er voordeel te halen uit 125 

samenwerking. Zo verstrekken 
sommige gemeentes een zogeheten 
‘burenbonus’. Dit is een financiële 
tegemoetkoming van maximaal  
250 euro per huishouden als zes of 130 

meer woningeigenaren hun huis laten 
isoleren. Het is vaak niet eens nodig 
om buren te zijn; de aanvraag doen 
met een groepje mensen uit dezelfde 
gemeente is voldoende.135 

 
naar een artikel van Suzanne Dijkstra,  
de Gelderlander, 4 september 2015 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van 
de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), 
raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 
 

einde  
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Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 

 
 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 

 
1 Op welke manier kun je met een spiegelreflexcamera snel foto’s 

maken? 
 

 ............................................................................................................  
 
2 Hoeveel MB is één foto in de hoogste kwaliteit gemiddeld? 
 

 ............................................................................................................  
 
3 Tot hoeveel meter diep kun je onderwater met de outdoorcamera Sony 

Cyber-Shot TX-30?  
 

 ............................................................................................................  
 
4 Hoeveel keer kan een gemiddelde compactcamera zoomen? 
 

 ............................................................................................................  
 
5 Welke travelzoomcamera heeft wel een aanraakscherm, maar geen 

wifi? 
 

 ............................................................................................................  
 
6 De camera’s zijn getest op verschillende onderdelen.  

Voor hoeveel procent telt ‘snelheid’ mee? 
 

 ............................................................................................................  
 
7 Welke twee camera’s zijn goedkoper dan 400 euro en hebben een 

zoeker? Let op: noteer volledige naam, type en code. 
 

1  ..........................................................................................................  
 

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

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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8 Welke twee camera’s scoren een onvoldoende (lager dan een 5,5) op 

het onderdeel flitser? Let op: noteer volledige naam, type en code. 
 

1  ..........................................................................................................  
 

2  ..........................................................................................................  
 
9 Hoeveel superzoomcamera’s zijn er getest? 
 

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

Tekst 2 

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

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

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

Pagina: 122Voor 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-0011-a-18-1-u 5 / 10 lees verder ►►►

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

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5  

Sonja beschikt over kwaliteiten die ze bij haar politiewerk 
goed kan gebruiken. 

 
 

Sonja heeft veel plezier in haar werk als docent.  

Sonja heeft zowel als docent en als politieagent veel 
ervaring. 

 

Sonja is sociaal betrokken bij de maatschappij.  

Sonja is vrijwilliger bij de politie.  

Sonja was liever bij de politie gaan werken dan in het 
onderwijs. 

 

 
 6 A B C D 

 
 

Tekst 4  Verkeersdrukte op de zeebodem 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C  

 
 10 A B C D 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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1p 11  

Als vissen kabels doorbijten, leidt dat tot een internetstoring.  

Als vissen op kabels liggen, leidt dat tot een internetstoring.  

Als vissers met hun netten over de bodem slepen, leidt dat 
tot een internetstoring. 

 

Een aardbeving waarvan het centrum op de zeebodem ligt, 
leidt tot een internetstoring. 

 

Hoe langer het duurt voordat kapotte kabels gerepareerd 
worden, hoe groter de kans op een internetstoring. 

 

 
 12 A B C D 

 
 13  ..................................................................................................................  

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

 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22  ..................................................................................................................  

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

 23 A B C D 
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 24  

Alleen isolatieklussen komen voor een burenbonus in 
aanmerking. 

 

Je bent verplicht om samen te werken aan het klusproject.  

Je moet buren zijn.  

Je moet een gezamenlijk budget hebben.  

Je moet gezamenlijk een aanvraag indienen.  

Je moet in dezelfde gemeente wonen.  

 
 25 A B C 

 
 26 A B C D 
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Schrijfopdracht 

 
13p 27  

CC...

Onderwerp:

Aan...

Verzenden

 
 
Geachte heer Majoor, 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  

d.majoor@gmail.com
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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KB-0011-a-18-2-o 

Examen VMBO-KB 

2018 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 

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

Dit examen bestaat uit 23 vragen, een samenvattingsopdracht en een 
schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 15.30 uur
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Tekst 1  Test maaltijdboxen 

 
4p 1 Zoekend lezen 

Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
1 Hoeveel maaltijdboxen zijn er getest?  
2 Welke twee ingrediënten raadt de schrijver van dit artikel aan om zelf 

in huis te hebben?  
3 Bij welke aanbieder moet je de maand volmaken als je het 

abonnement opzegt?  
4 Welke twee aanbieders van maaltijdboxen hebben als pluspunt dat ze 

een uitgebreid bewaaradvies geven bij de inhoud van de box?  
5 In welke maaltijdbox vind je geen recepten?  
6 Bij welke aanbieder van maaltijdboxen kun je uitsluitend wijzigingen 

per telefoon of e-mail doorgeven?  
7 Wat is de prijs van de duurste maaltijdbox?   
8 Hoeveel consumenten zijn benaderd met vragen over maaltijdboxen?  
9 Wat is het maximaal aantal personen dat kan eten van een 

maaltijdbox?  
 
 

Tekst 2  Alles in het Engels 

 
11p 2 Samenvattingsopdracht 

Vat de tekst ‘Alles in het Engels’ samen in maximaal 210 woorden. 
Besteed daarbij alleen aandacht aan de volgende onderdelen: 
1 Twee manieren waarop je tegen het gebruik van Engelse woorden in 

het dagelijks taalgebruik kunt aankijken; 
2 Hoe taalwetenschapper Van der Sijs aankijkt tegen het gebruik van 

Engelse leenwoorden in het Nederlands; 
3 De verklaring van Van der Sijs voor de invloed van een taal op andere 

talen; 
4 De reden die Van der Sijs geeft hoe het komt dat de Nederlandse taal 

niet verdwijnt;  
5 De uitleg volgens Van der Sijs die verklaart waarom veel bedrijven 

Engels gebruiken; 
6 De belangrijkste reden volgens Van der Sijs waarom bedrijven vaak 

Engelse woorden gebruiken; 
7 De twee redenen waarom Van der Sijs problemen heeft met de 

toegenomen invloed van het Engels in het onderwijs;  
8 Het advies dat Van der Sijs heeft voor het onderwijs; 
9 De twee tips die Van der Sijs geeft aan mensen die zich ergeren aan 

het veelvuldig gebruik van Engelse leenwoorden. 
 
Maak er een goedlopend geheel van. Gebruik volledige zinnen waarbij de 
tekstverbanden duidelijk weergegeven worden. Noem niet onnodig 
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voorbeelden. Tel de woorden en zet dat aantal onder je samenvatting.  
Zet de titel erboven. 
 
 

Tekst 3  Bartiméus Sonneheerdt wordt bedankt! 

 
Op de foto zie je van links naar rechts de volgende personen:  
Suleima (4% zicht), Patrick (9% zicht), Marinda (0% zicht), Daniël (0% 
zicht), Petra (2% zicht), Ramona (2% zicht), Lieke (100% geblindeerd), 
Dennis (100% geblindeerd) en Wilco (100% teamleider). 
 

1p 3 Het belangrijkste doel van deze tekst is om mensen over te halen om 
donateur te worden van Bartiméus.  
Welk doel heeft deze advertentie nog meer? 
A amuseren met ervaringen van slechtziende bergbeklimmers 
B informeren over wat Bartiméus betekent voor mensen met 

beperkingen 
C laten zien dat mensen met een visuele beperking volwaardig kunnen 

functioneren  
D waarschuwen voor de gevaren van bergbeklimmen met een beperkt 

zicht 
 

1p 4 In de advertentietekst staan veel bedankjes.  
Wat wil de maker van de advertentie hiermee aangeven? 
A Dankzij Bartiméus is er veel bereikt voor mensen met een beperking. 
B Men kan de Kilimanjaro niet beklimmen zonder de hulp van Bartiméus.  
C Zonder Bartiméus was er geen tv-programma over mensen die de top 

bereiken.  
 

1p 5 Welk deel uit de afbeelding past het best bij de zin “Er is al veel gedaan, 
maar er is nóg meer te doen”? 
A de lachende gezichten van alle deelnemers  
B de meeste deelnemers hebben een wandelstok  
C Wilco (rechts op foto) wijst met zijn stok naar de top van de berg  
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Tekst 4  Natuur + film = voorspellen 

 
1p 6 Welke zin past het best bij de titel van deze tekst?  

A Bij het maken van natuurfilms is het belangrijk om te weten wanneer 
je wat kunt verwachten.   

B Bij het maken van natuurfilms is het lastig te voorspellen hoe dieren 
zich tijdens het filmen gedragen.  

C Het goed voorspellen van het weer is voor natuurfilms erg 
belangrijk.  

D Het is moeilijk te voorspellen of de financiering van een natuurfilm 
rondkomt.  

 
1p 7 Bij het maken van natuurfilms moet Ruben Smit rekening houden met 

een aantal zaken.  
Waar draait het volgens Ruben Smit echter vooral om bij het maken van 
natuurfilms?  
A enthousiasme 
B financiering  
C prijzen winnen  
D verwachtingen  
 

1p 8 Welke kopje past het best boven alinea 5? 
A Als kind en tiener  
B De vos op jacht   
C Het kan en moet beter  
D Veel voorbereidingstijd  
 

1p 9 Wat gebeurt er in de alinea’s 5 en 6?  
De schrijver  
A beschrijft de manier waarop Ruben Smit zich heeft ontwikkeld. 
B geeft een verschil aan tussen natuurfilms van de BBC en van de 

Franse televisie.  
C noemt enkele kenmerken van natuurfilms.  
D schetst het proces van het maken van de film. 
 

1p 10 Alinea 6 eindigt met een vergelijking tussen de film ‘De nieuwe 
wildernis’ en de te maken film over de Waddenzee.  
In welke alinea of alinea’s gaat deze vergelijking verder? 
A de vergelijking gaat niet verder na alinea 6 
B in alinea 7  
C in alinea 8  
D in alinea 7 en 8 
 

1p 11 Ondanks mogelijke tegenslag heeft Ruben Smit er wel vertrouwen in dat 
alles goed gaat met zijn Waddenfilm.  
 Uit welke zin van de tekst blijkt dat het duidelijkst? Citeer de zin.  

Pagina: 132Voor 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-0011-a-18-2-o 5 / 9 lees verder ►►►

1p 12 Ruben Smit heeft ideeën over hoe natuurfilms eruit moeten zien.  
Welke filmopname past het best bij zijn visie op natuurfilms?  
A De geboorte van een das en het volgen van het dier tot hij het nest 

verlaat, omdat het één dier op een uniek moment is.   
B De trek van een zwerm ganzen naar het zuiden, omdat het om een 

groot aantal dieren gaat dat ons land verlaat. 
C Een buizerd die op jonge dieren jaagt, omdat de actie typisch is voor 

natuurbeleving. 
D Een hevige regenbui compleet met zware windstoten, omdat dit een 

typisch Nederlands verschijnsel is. 
 

1p 13 Hoe eindigt deze tekst? 
De laatste zin geeft vooral een 
A aanbeveling.  
B nieuw gegeven. 
C samenvatting.  
D toekomstverwachting.  
 
Lees onderstaande tekst voordat je vraag 14 beantwoordt.  
 
In de aanloop naar de film heeft de Waddenvereniging de volgende 
reactie geplaatst. 

 
Educatie in aanloop van Waddenfilm gaat los! 
Waddenfilm | 29-12-2015 | 13:22 
 
(1) De Waddenvereniging, de Waddencentra en andere partners gaan 
samen met filmmaker Ruben Smit scholieren meer bij het 
Werelderfgoed Waddenzee betrekken.  
(2) “Waar voorheen een bioscoopfilm vaak werd opgevolgd met een 
educatieprogramma, draaien we het nu eens om”, zegt filmmaker 
Ruben Smit, “we beginnen met materiaal voor scholieren en zien dat 
ook als opmaat naar een bioscoopfilm. Die willen we tijdens het jaar van 
de Culturele Hoofdstad Leeuwarden in 2018 in première zien gaan. Op 
deze manier betrekken we vanaf nu de jeugd er al bij, wie weet wat dat 
nog voor verrassingen gaat opleveren.”  
(3) De Waddenvereniging heeft de ambitie om zo veel mogelijk 
Nederlanders te bereiken en ieder kind een keer het wad te laten 
beleven. De vereniging heeft daarom de samenwerking met Ruben Smit 
en partners in het gebied opgezocht om gezamenlijk de bekendheid en 
trots op Werelderfgoed Waddenzee te vergroten. “Nederland heeft in z’n 
achtertuin het grootste intergetijdengebied ter wereld, dat zich qua 
natuurkwaliteiten mag meten met gebieden als het Great Barrier Reef in 
Australië en de Grand Canyon in Amerika. Het lijkt mij logisch dat 
scholieren daar les in krijgen. Daar valt nog een wereld te winnen”, zegt 
Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging. 
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1p 14 Wat is voor de Waddenvereniging het belangrijkste doel van deze film? 
De Waddenvereniging wil samenwerken met Ruben Smit 
A om de film onder de aandacht van scholieren te brengen.  
B om een educatieprogramma bij de film op te zetten. 
C om Leeuwarden als culturele hoofdstad te promoten.  
D om scholieren te betrekken bij het maken van de Waddenfilm.  
 
 

Tekst 5  Wie schrijft die blijft, maar hoe lang nog? 

 
1p 15 Wat is het onderwerp van deze tekst?  

A de toekomst van het schrijfonderwijs 
B geen schrijfonderwijs meer op scholen  
C het verschil tussen schrijven op iPads en zelf schrijven 
D iPads vervangen het schrijfonderwijs 
 

1p 16 Voor welk publiek is dit artikel bedoeld? 
A voor leerlingen van de basisschool 
B voor leraren op de basisschool 
C voor lezers van de Leeuwarder Courant 
D voor mensen die geïnteresseerd zijn in Finland 
 

1p 17 In alinea 4 spreekt Baukje Scheppink over een interessant experiment. 
Hoe sluit alinea 5 aan op alinea 4? 
In alinea 5 geeft Baukje Scheppink   
A een conclusie van het experiment.  
B een samenvatting van het experiment. 
C een kritische opmerking bij het experiment. 
D een vervolg op het experiment.  
 

2p 18 In welke drie alinea’s worden voordelen van het met de hand schrijven 
genoemd?  
 Schrijf de nummers van de drie alinea’s in de uitwerkbijlage. 
 

1p 19 Kim Kampman heeft een mening over het aanleren van schrijven.  
Welke uitspraak past het best bij haar mening? 
A Leerlingen moeten zelf kiezen of ze wel of niet willen leren schrijven. 
B Leerlingen moeten zelf kunnen kiezen of ze los of aan elkaar willen 

schrijven. 
C Schrijven is noodzakelijk voor de motorische ontwikkeling van 

kinderen. 
D Schrijven kost veel tijd en je kunt die tijd beter aan andere 

vaardigheden besteden. 
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1p 20 Baukje Scheppink en Kim Kampman hebben allebei een mening over het 
schrijfonderwijs in Nederland.  
Waarover zijn zij het eens? 
Ze zijn het erover eens dat 
A het aan elkaar leren schrijven het belangrijkste is. 
B het belangrijk is dat kinderen hun motoriek goed ontwikkelen. 
C het digitaliseren van het onderwijs een verrijking is voor kinderen. 
D het een probleem is als kinderen hun eigen handschrift ontwikkelen. 
 

1p 21 In alinea 9 zegt Kim Kampman dat ze haar presentaties standaard begint 
met het ontkrachten van een misverstand.  
Welke zin past het best in de presentatie van Kim Kampman?  
Op onze school 
A besteden we aandacht aan leren schrijven met pen.  
B schrijven kinderen van jongs af aan op hun iPad. 
C leren kinderen typen in plaats van schrijven.  
D vind je geen pennen en papier.  
E werken we uitsluitend met iPads.  
 

1p 22 Welke conclusie staat in de laatste alinea?  
A Het is onduidelijk of er in de toekomst nog aandacht is voor 

schrijfonderwijs.   
B Finland blijft vooroplopen in onderwijsland.  
C In de toekomst gaan meer docenten werken met iPads in de klas.  
D Steeds meer scholen zullen een Steve Jobsschool worden.  
 

1p 23 Hoe kun je de hoofdgedachte van deze tekst het best weergeven? 
Het schrijfonderwijs in Nederland 
A dient met iPads te worden gemoderniseerd. 
B is ondanks de digitalisering nog steeds erg belangrijk. 
C kan net zo goed in blokletters aangeleerd worden.  
D zal binnen nu en tien jaar volledig verdwijnen. 
 

1p 24 Wat is het doel van de schrijver met deze tekst? 
De schrijver wil de lezer 
A duidelijk maken dat het schrijfonderwijs wellicht overbodig is in de 

toekomst. 
B ertoe aansporen om een keuze te maken tussen schrijfonderwijs of het    

gebruik van een iPad. 
C ervan overtuigen dat het schrijfonderwijs in de toekomst helemaal zal 

verdwijnen. 
D informeren over de effecten van een tablet of computer op het 

schrijven met de hand op school. 
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Schrijfopdracht 

 
Situatiebeschrijving 
 
Elk jaar organiseert jouw school een themadag en dit jaar staat de dag in 
het teken van taal. Op die dag worden er allerlei workshops gegeven die 
met taal te maken hebben. Het thema van dit jaar is ‘Schrijven op 
school… van schrijfletter naar drukletter?’. Een projectteam organiseert 
die dag en het team is nog op zoek naar leerlingen die meehelpen in de 
organisatie.  
 
In de les Nederlands hebben jullie de tekst ‘Wie schrijft die blijft, maar hoe 
lang nog?’ besproken en jij hebt een duidelijke mening over het nut van 
schrijfonderwijs op school. Vandaar dat je je aanmeldt voor het 
projectteam.  
 
De basisschool waar jij als kind op hebt gezeten is een Steve Jobsschool 
geworden. Jij wilt de directeur van de basisschool, Pieter Beekenkamp, 
uitnodigen om tijdens de themadag een workshop te verzorgen over het 
‘moderne’ schrijven met de tablet. De projectgroep is enthousiast en staat 
achter jouw idee. Je besluit de directeur van de basisschool een e-mail te 
sturen.  
 
In de e-mail stel je jezelf voor met je naam en school en je beschrijft een 
herinnering aan jouw tijd op de basisschool. Daarna vermeld je de 
aanleiding van je e-mail: de themadag op jouw school over schrijven op 
school. Jij hebt een mening over het nut van schrijfonderwijs op school en 
je geeft jouw mening in de e-mail.  
 
Vervolgens vraag je of hij een workshop wil verzorgen op jouw school. In 
je e-mail leg je hem enkele ideeën voor de workshop voor. Je wilt graag 
dat hij ingaat op de verschillen tussen vroeger en nu en op welke manier 
het schrijfonderwijs geregeld is op zijn Steve Jobsschool. Die twee vragen 
vermeld je in de e-mail. Je wilt graag dat het een actieve workshop wordt, 
dus je vraagt of hij tablets mee kan nemen ter ondersteuning van de 
workshop. Verder vraag je of er kosten zijn verbonden aan het geven van 
de workshop. Tot slot geef je aan dat je op een snelle reactie hoopt. 
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13p 25 Opdracht 
Schrijf een e-mail aan Pieter Beekenkamp, de directeur van jouw 
basisschool. Een aantal gegevens is al voorgedrukt in de uitwerkbijlage. 
Vermeld het onderwerp van je e-mail in de onderwerpregel. Gebruik voor 
je e-mail de gegevens uit de situatiebeschrijving en eventueel de tekst 
“Wie schrijft die blijft, maar hoe lang nog?”. Gegevens die niet in de 
opdracht vermeld staan, moet je zelf bedenken. 
Besteed in je e-mail aandacht aan de volgende punten: 
 jezelf voorstellen met naam en school; 
 persoonlijke herinnering aan jouw tijd op de basisschool;  
 aanleiding brief: de themadag; 
 eigen mening over het nut van schrijfonderwijs op school;  
 uitnodiging om workshop te verzorgen tijdens de themadag; 
 vraag om in workshop in te gaan op de verschillen tussen vroeger en 

nu; 
 vraag om in zijn workshop aandacht te besteden aan het 

schrijfonderwijs op zijn Steve Jobsschool; 
 verzoek om tablets mee te nemen om te gebruiken voor de workshop; 
 vraag of er kosten verbonden zijn aan het geven van de workshop; 
 beleefd verzoek om snelle reactie. 
 
Sluit je e-mail af met ‘Met vriendelijke groet,’ en je voor- en achternaam. 
 
Let op: Zorg ervoor dat je tekst minimaal uit 100 woorden bestaat. Bij 
minder dan 100 woorden krijg je geen punten voor taalgebruik. 

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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Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet 
eerst door te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vier bladzijden! 
 
 

Tekst 1 

 

Test maaltijdboxen 
 

 
 
Je kunt geen station of winkel-
centrum inlopen of je stuit op 
verkopers van HelloFresh en Marley 
Spoon. En er zijn meer aanbieders 
van maaltijdboxen. Hoe werkt het?  
 
Het concept  
Met een maaltijdbox krijg je alle 
ingrediënten voor je maaltijden thuis-
bezorgd, meestal inclusief recepten. 
De één vindt dat een heerlijk idee: 
niet hoeven nadenken over wat de 
pot schaft, telkens iets anders op 
tafel en minder boodschappen doen. 
De ander bepaalt liever zelf wat hij 
wanneer eet, of wil niet aan een 
abonnement vastzitten. We benader-
den 7000 consumenten met vragen 
over maaltijdboxen. Het concept is 

populair. Er zijn zes bedrijven die 
landelijk bezorgen (Zeeuws- 
Vlaanderen en de Waddeneilanden 
soms uitgesloten), maar ook 
aanbieders die regionaal werken. We 
beperken ons tot die zes en tot 
dozen voor hoofdmaaltijden. Daar-
mee zijn doorgaans drie verschillen-
de maaltijden te bereiden. In de 
meeste gevallen vind je de recepten 
in de box. Alleen bij Beebox moet je 
de recepten nog zelf uitzoeken op 
internet en eventueel printen. 
Meestal moet je een abonnement 
afsluiten waarbij je de box wekelijks 
ontvangt.  
 
Niet goed  
Blijkt er iets bedorven in de box, meld 
dat dan binnen de gestelde termijn. 
Je krijgt dan korting op de volgende 
box of een vergoeding. Marley Spoon 
doet elke maaltijd in een zak die 
direct de koelkast in kan. Klachten wil 
de leverancier binnen twee dagen 
horen, dus je kunt de inhoud van de 
zak bij ontvangst het best even 
controleren.  
 
Bezorgen 
Gebruikers vinden de keus voor wat 
betreft bezorgen soms wel beperkt. 
En wil je de bestelling aanpassen, 
dan moet dat enkele dagen van 
tevoren. Niet elke aanbieder geeft 
veel keus in de bezorgmomenten. 
Over de optie om een of meer weken 
te pauzeren en over de bezorging 
zijn de klanten wel te spreken. Bij 
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Beebox is de marge ruim (17-22 uur), 
maar komt de bezorger elke week 
wel zo veel mogelijk op hetzelfde 
moment. Andere sturen de dag 
ervoor via mail of sms een exactere 
schatting.  
 
Voedingswaarden 
Allerhande en Mathijs hebben geen 
vegetarische box, en de ‘gewone’ 
bevatten meestal geen vegetarische 
maaltijd. Wie een voedselallergie 
heeft, moet zelf opletten. Mathijs en 
Beebox geven geen allergie-
informatie. HelloFresh, Allerhande en 
Marley Spoon melden onder andere 
de calorieën, de hoeveelheid vet en 
zout op hun recepten en op de site. 
Op basis van de twee boxen die wij 
van elke aanbieder bestelden, 
concluderen we dat de hoeveelheden 
groente, vlees en koolhydraten over 
het algemeen gezond zijn.  
 
Tips voor de boxkok 
• Controleer de inhoud bij ontvangst:  
   is deze compleet en vers? 
• Kijk naar de tht-datum van vis  
   en vlees om te bepalen wat je  
   wanneer eet.  
• Controleer of ingrediënten of  
   bereide maaltijden in de vriezer  
   kunnen.  
• Soms krijg je meer van een  
   ingrediënt dan in één maaltijd  
   moet. Check of het ook in een  
   ander recept nodig is.  
• Lees vooraf wat je zelf in huis moet  
   hebben: citroensap, roomboter of  
   bakpapier heeft niet iedereen 
   standaard in huis. 
 
Pauzeren of opzeggen 
Het abonnement opzeggen gaat niet 
altijd soepel. Vooral HelloFresh bijt 
zich behoorlijk vast. “Ze komen met 
nieuwe aanbiedingen terwijl ik niet 

voor niets opzeg.” De opzegtermijn is 
vaak een week, maar bij de Streek-
box moet je de maand uitdienen. Een 
of meer boxen overslaan kan gemak-
kelijk via je persoonlijke account. 
Alleen Streekbox moet je bellen of 
mailen. Een andere box uitproberen? 
Dat kan op dezelfde manier. Dikwijls 
wel een week van tevoren. Betalen 
gaat meestal via automatische 
incasso. Bij Allerhande betaal je met 
de pinpas bij bezorging. Spijt van een 
abonnement? De wettelijke bedenk-
termijn is twee weken, ook voor verse 
producten, zo heeft de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM) onlangs 
afgedwongen.  
 

 

 

ALLERHANDE BOX 
Standaard maaltijdbox 
voor 2 of 4 personen 
Prijs € 35  
Herkomst volgens aanbieder 
zo mogelijk scharrelvlees, duurzame 
vis en biologische ingrediënten  
Wat blijkt  
weinig biologisch, wel scharrelvlees 
en duurzame vis 
Consumentenoordeel: 7,6 

Pluspunten 
• geen abonnement nodig 
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• meer boodschappen bij te bestellen 
• bij levering met pin betalen 

Minpunten 
• geen keuze in soort box 
• consumenten zijn minder tevreden 
  over wijzigingsmogelijkheden 
 
MARLEY SPOON 
Classic en Family box 
voor 2 (Classic) of 4 à 5 (Family) 
personen 
Prijs € 39,90  
Herkomst volgens aanbieder 
regelmatig biologische producten, 
veel ingrediënten zijn seizoensgericht 
Wat blijkt  
enkele producten biologisch, deels 
seizoensgericht   
Consumentenoordeel: 7,3 

Pluspunten 
• per keer gemakkelijk recepten  
  kiezen 
• informatie over voedingswaarde en  
  allergieën staat op de recepten 

Minpunten 
• veel verpakkingsmateriaal 
• prijs is hoog voor wat je krijgt 
 
BEEBOX 
Maaltijden, Extra, Koolhydraatarm 
en Vegetarische box 
voor 1 of 2, 3 of 4 (Extra) personen 
Prijs € 38  
Herkomst volgens aanbieder 
bijna volledig biologisch (Eko-
keurmerk) en overwegend lokaal 
Wat blijkt  
bijna alles biologisch en lokaal 
Consumentenoordeel: 6,9 

Pluspunten 
• biologisch (Eko-keurmerk) 
• prijs is relatief laag voor wat je krijgt 
• weinig verpakkingsmateriaal 

 

Minpunten 
• geen keuze in bezorgmoment 
• minimale afname van twee boxen 
• recepten zelf uitzoeken en printen 
• geen informatie over voedings- 
  waarde en allergieën en beperkt  
  over bewaren 
 

 

 
MATHIJS MAALTIJDBOX 
Variatie en Familie box 
voor 2 of 4 (Variatie) en 3 t/m 5 
(Familie) personen 
Prijs € 39 
Herkomst volgens aanbieder 
zo veel mogelijk biologisch en uit 
Nederland 
Wat blijkt  
nauwelijks biologisch, herkomst niet 
bekend 
Consumentenoordeel: 6,9 

Pluspunten 
• volle box 
• veel groente 
• uitgebreid bewaaradvies 
• prijs is relatief laag voor wat je krijgt 

Minpunten 
• geen keuze in bezorgmoment 
• geen informatie over voedings- 
  waarde en allergieën 
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STREEKBOX 
Gezins, Veggie en Specials box 
voor 2 of 4 (Gezins en Specials) 
personen (Veggie alleen voor 2) 
Prijs € 39  
Herkomst volgens aanbieder 
lokale producten, veelal biologisch 
Wat blijkt 
bijna alles lokaal, enkele producten 
biologisch 
Consumentenoordeel: 6,5 

Pluspunten 
• zo veel mogelijk producten uit  
  Nederland 

Minpunten 
• geen persoonlijk account,  
  wijzigingen per e-mail of telefoon  
  doorgeven 
• geen informatie over voedings- 
  waarden en bewaren/houdbaarheid 
 
 

HELLOFRESH 
Original, Veggie en Familybox 
voor 1 t/m 6 personen 
Prijs € 39  
Herkomst volgens aanbieder 
duidelijk moet zijn waar de producten 
vandaan komen 
Wat blijkt  
nauwelijks biologisch, herkomst niet 
altijd bekend 
Consumentenoordeel: 6,0 
 
Pluspunten 
• voor verschillende aantallen per- 
  sonen 
• informatie over voedingswaarden  
  en allergieën op de recepten 
• uitgebreid bewaaradvies 

Minpunten 
• veel reclame 
• minimale afname van twee boxen 

naar een artikel van Else Meijer,  
de Consumentengids, juni 2016 
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Tekst 2 

 

Alles in het Engels 
 
(1) In het dagelijks taalgebruik hoor 
je steeds vaker Engelse woorden. Zo 
gaan veel mensen tegenwoordig 
‘shoppen’ in plaats van winkelen. De 
ervaring leert dat mensen hier op 5 

twee manieren mee omgaan. Voor 
sommigen is het een bron van erger-
nis, anderen hebben er geen last 
van. En om maar in de stijl van het 
onderwerp te blijven: voor hen is het 10 

dus letterlijk ‘business as usual’. Iets 
is in de ‘sale’, we gaan ‘funshoppen’ 
en onze pauze brengen we door in 
de ‘coffeecorner’.  
(2) Taalwetenschapper Nicoline van 15 

der Sijs behoort tot de laatste groep 
en blijft er nuchter onder. Zij gaat uit 
van het volgende idee: “Taal leeft en 
elke taal wordt nou eenmaal 
beïnvloed door andere talen. Zo is 20 

onze taal vroeger sterk beïnvloed 
door het Latijn en het Frans. Veel 
van die woorden gebruiken we nu 
nog, en niemand heeft daar een 
probleem mee. Nu hebben we vooral 25 

te maken met Engelse leenwoorden. 
Ik zie niet in waarom dit verschijnsel 
wezenlijk anders zou zijn, dan 
voorheen toen er ook veel woorden 
geleend werden uit andere talen.”  30 

(3) Van der Sijs verklaart het als 
volgt: “In elke periode zien we dat er 
een andere taal is die invloed heeft 
op het Nederlands. Dat komt doordat 
er een invloed is van een andere 35 

cultuur. De Romeinen maakten 
bijvoorbeeld melkproducten op een 
bepaalde manier en noemden die 
‘caseus’. Wij maakten daar weer 
‘kaas’ van, waar volgens mij niemand 40 

bezwaar tegen heeft”, legt de taal-
wetenschapper uit. “Taal leeft. Dage-

lijks komen er nog nieuwe woorden 
bij. Dus het is ook logisch dat er dan 
nieuwe woorden bijkomen vanuit een 45 

bepaald land dat op dat moment 
politiek, cultureel en economisch 
overwicht heeft. Die invloed werkt 
door in de taal en op die manier 
worden er woorden uit die taal over-50 

genomen. Nu zie je dat Amerika 
volop in de belangstelling staat, 
vandaar dat er nog steeds Engelse 
woorden aan het Nederlands worden 
toegevoegd.”   55 

(4) Volgens de onderzoeker hoeven 
we trouwens niet bang te zijn dat de 
Nederlandse taal ten onder gaat, of 
volledig verdwijnt. Veel van die leen-
woorden verdwijnen vaak vanzelf. 60 

“Elke taalgemeenschap heeft name-
lijk een zelfreinigend vermogen. Uit 
onderzoek is gebleken dat van de 
Engelse leenwoorden binnen vijf jaar 
ongeveer een derde vanzelf weer 65 

verdwijnt.”  
(5) Met name bedrijven hebben het 
Engels omarmd. Voor veel bedrijven 
is het gebruik van Engels aan de 
orde van de dag. Functieomschrij-70 

vingen, persberichten en reclame-
uitingen staan vol met Engelse 
termen. Ze zijn ook vaak zelfs 
helemaal in die taal opgesteld. De 
meeste bedrijven denken dat het 75 

gebruik van Engelse termen een 
bedrijf of product belangrijker maakt. 
Volgens Van der Sijs is die 
gewichtigdoenerij zeker een factor. 
“Die bedrijven proberen er dan een 80 

bepaalde status aan te ontlenen. 
Daar zit ook een keerzijde aan. 
Vergelijk het met woorden als ‘vet’ en 
‘gaaf’. Daar wil je ook indruk mee 
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maken. Maar juist dat soort woorden 85 

is heel vluchtig en verdwijnt ook heel 
snel weer. Daar moet je het dan niet 
van hebben als je op zoek bent naar 
status. Ook lijkt het soms wel een 
modeverschijnsel. En je weet hoe het 90 

zit met modes: die gaan vanzelf weer 
weg.” De hoofdreden voor bedrijven 
om Engelse woorden te gebruiken, 
heeft volgens Van der Sijs dan ook 
niets te maken met ijdelheid of mode-95 

grillen. Het is pure noodzaak. “In 
deze tijd moeten veel bedrijven inter-
nationaal opereren. De voertaal is 
dan vaak Engels en dat heeft weer 
gevolgen voor het taalgebruik binnen 100 

een onderneming. En taal is nood-
zakelijk om zaken te doen.” 
(6) Iets waar de taalwetenschapper 
wel een probleem mee heeft, is de 
toegenomen invloed van het Engels 105 

binnen het Nederlandse onderwijs. 
Het percentage Engelstalige studies 
op de universiteiten is in vier jaar tijd 
gestegen van 64 naar 80 procent. 
“Het wordt een probleem als hele 110 

groepen in de samenleving alleen 
nog Engels met elkaar praten. Dat 
zie je bijvoorbeeld al in het hoger 
onderwijs. Ik denk dat je ook heel 
veel colleges in het Nederlands moet 115 

blijven geven. Doe je dat niet, dan 
kunnen wetenschappers op den duur 
niet meer in het Nederlands publi-

ceren. Ze hebben dan simpelweg 
geen woordenschat meer.  120 

(7) Als je alleen maar gedacht hebt in 
het Engels, dan weet je niet meer 
hoe je dat op een normale manier in 
het Nederlands zegt. Een deel van 
de colleges, dat kan, maar zeker niet 125 

allemaal. Daar ben ik tegen.” En er is 
volgens haar nog een ander aspect: 
“Denk ook aan de arme docenten, tot 
wie ik mezelf ook reken. We zijn vaak 
niet zo goed in Engels. Correct 130 

Engels spreken met een goed 
accent, dat is niet iedereen 
gegeven.” 
(8) In plaats van volledig in te zetten 
op Engels, zou het voor het onder-135 

wijs volgens Van der Sijs veel slim-
mer zijn om het Duits weer wat meer 
te omarmen. Zeker in de grensregio, 
waar veel pogingen om ‘over de 
grens’ te werken of te ondernemen, 140 

mislukken vanwege de taalbarrière. 
“In Duitsland studeren heel veel 
mensen Nederlands. En die kunnen 
zo terecht op onze arbeidsmarkt.”  
(9) Heeft ze nog een tip voor mensen 145 

die zich groen en geel ergeren aan al 
dat Engels? “Zorg dat je zelf Neder-
landse woorden blijft gebruiken, waar 
anderen Engels spreken of schrijven. 
En houd je vast aan de gedachte dat 150 

woorden vanzelf weer verdwijnen, als 
blijkt dat ze geen waarde hebben.” 

 
naar een artikel van Stefan Dölcken, 
de Gelderlander, 29 juli 2015 
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Tekst 3 

 

 
 

Bartiméus Sonneheerdt wordt bedankt! 
 
Bedankt voor de ijzige kou, de tranen, de blaren, de hoogteziekte, de 
vermoeidheid, de momenten dat we het echt niet meer zagen zitten en tóch 
doorgingen: blind op weg naar de 5895 meter hoge top van de Kilimanjaro. 

Bedankt voor een geweldig mooie, onvergetelijke ervaring met steun van Lieke 
van Lexmond, Dennis Weening, de gidsen en onze rots Wilco van Rooijen. 

Bedankt voor honderd jaar passie. Voor de innovatieve projecten die ervoor 
zorgen dat blinde en slechtziende mensen steeds volwaardiger mee kunnen 
draaien in onze maatschappij. Bijvoorbeeld de Watson-app, waardoor wij bij  
tv-programma’s en films te horen krijgen wat ziende mensen zien. Er is al veel 
gedaan, maar er is nóg meer te doen. 

Bedankt voor de kans die we hebben gekregen om te bewijzen dat blinde en 
slechtziende mensen méér kunnen dan men soms wel denkt. Dat voor ons geen 
berg te hoog is. Letterlijk en figuurlijk.
 
Samen laten we zien dat er méér kan.  

   Word donateur via steunBartimeus.nl  
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Tekst 4 

 

Natuur + film = voorspellen   
 

(1) Ruben Smit, de man achter de 
bekroonde film ‘De nieuwe wildernis’ 
over de Oostvaardersplassen, werkt 
hard aan een natuurfilm over de 
Waddenzee. Tijdens ‘Leeuwarden 5 

Culturele Hoofdstad 2018’ is de 
première. Als alles tenminste goed 
gaat en dat is wel te hopen. De film 
speelde immers een belangrijke rol 
bij het bepalen van de culturele 10 

hoofdstad voor 2018.  
(2) “Voorspellen. Weten wat je wan-
neer kunt verwachten. Daar draait 
het om bij het maken van natuur-
films”, aldus Smit. Daarom is hij nu al 15 

druk met vooronderzoek en is hij zo 
nu en dan al te vinden langs de 
noordelijke kust. Zoals deze week in 
de Kollumerwaard, waar hij de 
spreeuwenzwermen en kleine 20 

zwanen filmde. “Dat kon deze week 
nog, want binnenkort vliegen ze weer 
verder.”  
(3) Smit is al jaren een gekend 
natuurfotograaf en -filmer. Het begon 25 

als hobby, maar werd z’n werk. Als 
ecoloog promoveerde hij in 2002 aan 
de Wageningen Universiteit waar hij 
zes jaar lang docent was. Gedurende 
die jaren merkte hij dat zijn studenten 30 

enthousiast reageerden op het eigen 

geschoten beeldmateriaal. “Dat is 
natuurlijk leuk, maar het is leuker als 
het publiek nog groter is.” 
(4) In 2003 koos hij voor het beeld en 35 

vestigde hij zich als professioneel 
natuurfilmer en natuurfotograaf. 
Sinds die tijd won hij verschillende 
prijzen en maakte hij een reeks films 
voor programma’s in en buiten 40 

Nederland. Het succes bereikte een 
hoogtepunt met ‘De nieuwe wildernis’ 
over de Oostvaardersplassen. De 
film – met gelijknamige tv-serie – 
kwam in 2013 uit en won meteen een 45 

Rembrandt Award, een publieksprijs 
voor beste Nederlandse film. Ook 
won de film een Gouden Kalf, de 
Nederlandse filmprijs van een 
vakjury. 50 

(5) Als kind en tiener keek Ruben 
Smit al veel naar natuurfilms op tv. 
“Van de BBC en de Franse televisie. 
En ik heb altijd al gedacht: het kan en 
moet beter. De meeste natuurfilms 55 

worden gemaakt vanuit de actie. Ik 
kijk naar het verhaal van het indivi-
duele dier. Dat wil ik vertellen. Ik kijk 
naar mooi en naar inhoud.” Zoals het 
verhaal van de vos die op ganzen 60 

jaagt en dat maakt het werk van Smit 
bijzonder. “Dat deed die vos maar 
een week per jaar. Dat moet je 
weten. Wanneer gaat die vos op 
jacht en waar? Maar om dat te 65 

weten, heb je een enorme voor-
bereidingstijd nodig. En hoe meer tijd 
je daarin steekt, des te makkelijker 
het resultaat tot stand komt.” 
(6) Het komende jaar steekt Smit zijn 70 

tijd vooral in die voorbereiding. Eind 
volgend jaar begint het echte film-
werk, twee jaar lang met een man of 
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tien. Dan nog een half jaar de studio 
in voor de montage en de film is op 75 

tijd klaar voor vertoning. Waarom hij 
twee jaar lang moet filmen? “Ik heb 
twee en liefst drie winters nodig, 
omdat ik ook een goede storm wil 
hebben en die laat zich niet voor-80 

spellen.” Hij schoot voor ‘De nieuwe 
wildernis’ nog 350 uur film vol voor 
een uiteindelijke productie van ander-
half uur bioscoopfilm en drie keer 50 
minuten op televisie. Voor de 85 

Waddenfilm verwacht hij ‘zomaar op 
het dubbele aantal uren film’ uit te 
komen.  
(7) Het plan voor de Waddenfilm is al 
oud. Maar het is ‘De nieuwe wilder-90 

nis’ die ertoe leidt dat het plan ook 
wordt uitgevoerd. Na dat succes 
drong een aantal grote natuurorgani-
saties er bij hem op aan toch vooral 
die Waddenfilm te maken. Dat heeft 95 

Smit ertoe gezet om dit Waddenpro-
ject inhoud te geven. Het wordt geen 
eenvoudige klus. “In vergelijking met 
de Oostvaardersplassen wordt het 
grootser, wilder en moeilijker. Het 100 

wad kent een enorme dynamiek, je 
hebt te maken met de getijden en ik 
wil veel onder water filmen.” 
(8) Het wordt kortom een miljoenen-
project. “De financiering is een 105 

enorme klus. Maar van ‘De nieuwe 
wildernis’ heb ik wel geleerd dat ik 
vooral zelf de productie moet doen 
om meer greep op de organisatie te 
houden.” De begroting is nog zeker 110 

niet rond. “Maar dat heb je altijd met 
dit soort projecten. Die financiering 
rond maken duurt vaak net zo lang 
als de opnames. Je bent altijd aan 
het zoeken naar geld. Waar een wil 115 

is, is een weg. Die film komt er wel.”

 
naar een artikel van Arend van der Meulen, 
de Leeuwarder Courant, 1 november 2014 
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Tekst 5 

 

Wie schrijft die blijft, maar hoe lang nog?  
 

(1) Waarom zou je leren schrijven 
met de pen als werken met een tablet 
of computer de toekomst is? In Fin-
land ligt een wetsvoorstel klaar om 
de pen voorgoed uit de klaslokalen te 5 

verbannen.  
(2) De voordelen van het schrijven 
met de pen zijn bekend. Even snel 
een telefoonnummer noteren, het 
boodschappenlijstje aanvullen of een 10 

afspraak in je agenda zetten. Toch is 
er een ontwikkeling gaande. Steeds 
minder mensen grijpen naar de pen, 
want de samenleving digitaliseert.  
(3) Daar zijn ze in Finland, volgens 15 

diverse ranglijsten het beste onder-
wijsland ter wereld, ook achter. Ze 
vinden het achterhaald om kinderen 
het schrijven met de pen aan te 
leren. De Finse onderwijsraad heeft 20 

daarom besloten om vanaf 2016 
geen schrijflessen meer te geven op 
basisscholen. De kinderen krijgen 
vanaf dan alleen nog typeles. 
(4) “Een interessant experiment”, 25 

vindt letterkunstenares Baukje 
Scheppink uit Hardegarijp. Vanuit 
haar tekstwinkel in de Vijzelstraat in 
Leeuwarden geeft ze cursussen 
kalligrafie en handschriftverbetering. 30 

“Door de digitalisering is het een 
logische ontwikkeling. Ik maak zelf 

ook steeds meer gebruik van 
toetsenborden. Op mijn computer of 
smartphone bijvoorbeeld.”  35 

(5) Toch is de kunstenares blij dat dit 
experiment niet in Nederland plaats-
vindt. Ze zou het enorm jammer 
vinden als kinderen het handschrift 
niet meer aangeleerd zou worden. 40 

“Kinderen leren van alles tijdens het 
schrijven. Het stimuleert de hersenen 
en de handbewegingen ontwikkelen 
de motoriek van een kind.” 
(6) Motorische ontwikkeling is niet 45 

het enige argument van Scheppink. 
“De verdwijning van handgeschreven 
teksten zou een verarming zijn. 
Schrijven met de pen is een stuk 
persoonlijker. De expressie die je in 50 

een letter kunt leggen, krijg je niet 
voor elkaar op het toetsenbord. Dat 
kan alleen met pen en papier. Kinde-
ren zouden dat gevoel ook in de toe-
komst moeten kunnen ervaren.” 55 

(7) De zin van het leren schrijven 
zien ze nog altijd in op de Koningin 
Wilhelminaschool in Leeuwarden. 
“Wij vinden schrijven heel belangrijk”, 
zegt leerkracht Sandra van der Pol. 60 

“Het is een basisvaardigheid en die 
leren wij de kinderen op de traditio-
nele manier aan. De voorbereiding 
begint in groep 1 en we streven 
ernaar dat kinderen de letters aan 65 

het einde van groep 3 aan elkaar 
vast kunnen schrijven.” 
(8) Typeles krijgen de leerlingen op 
de Wilhelminaschool in groep 6. 
Misschien wat laat volgens de juf van 70 

groep 3. “Kinderen hebben op die 
leeftijd al veel ervaring opgedaan met 
de computer. Vaak hebben ze zich-
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zelf al aangeleerd hoe ze moeten 
typen op een toetsenbord.” 75 

(9) Op de Master Steve Jobsschool 
in Sneek hebben ze pen en papier 
verruild voor een tablet. De leerlingen 
volgen een individueel ontwikkelings-
plan en beschikken allemaal over 80 

een iPad. Toch leren de kinderen er 
nog altijd schrijven. Niet op de iPad, 
maar gewoon in hun schriftjes. “Veel 
mensen denken dat onze leerlingen 
hier niet meer leren hoe ze moeten 85 

schrijven”, zegt Kim Kampman. “Dat 
is met stip het grootste misverstand 
over onze school. Ik begin mijn 
presentaties over de werkwijze van 
de school standaard met het ont-90 

krachten hiervan.”  
(10) De leerlingen van de iPad-
school leren het schrijven wel anders 
dan hoe de meeste mensen het 
geleerd hebben. Ze schrijven de 95 

letters niet meer aan elkaar, maar 
juist los in blokletters. Kampman: 
“Het kost leerlingen veel tijd om aan 
elkaar te schrijven. Bovendien ont-
wikkelen kinderen na een tijdje hun 100 

eigen handschrift en schrijven ze niet 
meer aan elkaar. Daarom hebben wij 
ervoor gekozen het zo te doen. We 

zien dat bij steeds meer scholen. 
Uiteraard mogen de kinderen wel aan 105 

elkaar schrijven. Hier laten wij ze vrij 
in.” 
(11) Door het blokschrift leren de 
kinderen niet langer hoe ze letters 
verbinden. Daardoor vinden ze het in 110 

het begin lastig om genoeg ruimte 
tussen de letters te laten, waardoor 
meerdere woorden vaak één woord 
lijken. Bovendien missen ze schrijf-
oefeningen die een belangrijke rol 115 

spelen in de ontwikkeling van moto-
rische vaardigheden. Kampman ziet 
dat niet terug. “Kinderen kunnen ook 
op andere manieren hun motorische 
vaardigheden ontwikkelen. Bijvoor-120 

beeld met kleien en knutselen. Daar 
besteden we veel aandacht aan.” 
(12) Op de vraag of pen en papier in 
de toekomst voorgoed uit Neder-
landse klaslokalen geweerd worden, 125 

heeft Kampman geen duidelijk ant-
woord. “Dat is lastig te zeggen. Fin-
land loopt voorop. Tien jaar geleden 
had ik mij ook niet voor kunnen stel-
len dat ik nu op een Steve Jobs-130 

school zou werken. Ik sluit niets meer 
uit.”

 
naar een artikel van Jan Ligthart,  
de Leeuwarder Courant, 14 januari 2016 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van 
de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), 
raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 

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

 
 

Tekst 1 

 
 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 

 
1 Hoeveel maaltijdboxen zijn er getest? 
 

 ............................................................................................................  
 
2 Welke twee ingrediënten raadt de schrijver van dit artikel aan om zelf 

in huis te hebben?  
 
1  ..........................................................................................................  
 
2  ..........................................................................................................  

 
3 Bij welke aanbieder moet je de maand volmaken als je het 

abonnement opzegt?  
 
 ............................................................................................................  

 
4 Welke twee aanbieders van maaltijdboxen hebben als pluspunt dat ze 

een uitgebreid bewaaradvies geven bij de inhoud van de box?  
 
1  ..........................................................................................................  
 
2  ..........................................................................................................  

 
5 In welke maaltijdbox vind je geen recepten?  

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

 
6 Bij welke aanbieder van maaltijdboxen kun je uitsluitend wijzigingen 

per telefoon of e-mail doorgeven?  
 
 ............................................................................................................  

 
7 Wat is de prijs van de duurste maaltijdbox?   

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

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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8 Hoeveel consumenten zijn benaderd met vragen over maaltijdboxen?  

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

 
9 Wat is het maximaal aantal personen dat kan eten van een 

maaltijdbox?  
 
 ............................................................................................................  

 
 

Tekst 2 

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

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

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

Pagina: 153Voor 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-0011-a-18-2-u 5 / 9 lees verder ►►►

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

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C 

 
 5 A B C 

 
 

Tekst 4 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 10 A B C D 

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

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

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 
 

Tekst 5 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

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

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D E 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 
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Schrijfopdracht 

 
 25  

CC...

Onderwerp:

Aan...

Verzenden

 
 
Geachte heer Beekenkamp, 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  

p.beekenkamp@obs.máxima.nl
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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 KB-0011-a-17-1-o 

Examen VMBO-KB 

2017 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 

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

Dit examen bestaat uit 25 vragen, een samenvattingsopdracht en een 
schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 12 mei

13.30 - 15.30 uur
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Tekst 1  Test pindakaas 

 
4p 1 Zoekend lezen 

Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
1 Welk merk pindakaas scoort goed op ‘vet’ en matig op ‘eiwit’?  
2 Welke instantie ziet erop toe dat er geen gevaarlijke hoeveelheid gif in 

pindakaas zit?  
3 Volgens de testgegevens lijkt er een verband te bestaan tussen de 

toevoeging van suiker aan pindakaas en smeuïgheid van pindakaas.  
Hoe reageren fabrikanten op dit mogelijke verband?   

4 Wanneer mag een product ‘light’ genoemd worden?  
5 Uit hoeveel consumenten bestaat het panel?  
6 Hoeveel pinda’s gaan er gemiddeld in een potje gewone pindakaas 

van 350 gram?  
7 Welke claim in reclames heeft de Europese Voedselautoriteit 

goedgekeurd?  
8 Hoeveel suikerklontjes zitten er maximaal in een pot pindakaas van 

350 gram?  
9 Welke light-pindakaas is de lekkerste pindakaas volgens deze tekst? 
 
 

Tekst 2  E-bike voor scholieren 

 
10p 2 Samenvattingsopdracht 

Vat de tekst ‘E-bike voor scholieren’ samen in maximaal 170 woorden. 
Besteed daarbij alleen aandacht aan de volgende punten: 
1 de verandering van de markt van e-bikes; 
2 de twee nieuwe doelgroepen die de  e-bike gebruiken volgens Van 

Nunen; 
3 de reden waarom de regio Groningen-Assen de e-bike promoot;  
4 twee verklaringen van de noodzaak waarom de regio Groningen- 

Assen de e-bike promoot;  
5 het belangrijkste voordeel van de e-bike voor jongeren volgens Anker; 
6 het tweede voordeel waar Anker op hoopt en de verklaring daarvoor;  
7 de conclusie van onderzoeksbureau TNS Nipo; 
8 de reacties van rijwielhandelaren Van Ligten en Martens op de 

ontwikkeling van de e-bikes.  
 
Maak er een goedlopend geheel van. Gebruik volledige zinnen waarbij de 
tekstverbanden duidelijk weergegeven worden. Noem niet onnodig 
voorbeelden. Tel de woorden en zet dat aantal onder je samenvatting. Zet 
de titel erboven. 
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Tekst 3  Kleine goede doelen 

 
1p 3 Op de afbeelding zie je een deel van een voetbalveld waarop kleine 

doelen staan.  
Op welke manier ondersteunt de afbeelding de tekst? 
De afbeelding 
A geeft aan dat voetbalclubs meewerken aan de goede doelen. 
B geeft een beeld van de investeringen van de goede doelen. 
C laat zien dat het goed is om geld te geven aan goede doelen. 
D legt de nadruk op de grote hoeveelheid kleine goede doelen.  
 

1p 4 Voor wie is deze advertentie bedoeld? 
De afbeelding is bedoeld voor 
A de donateurs en vrijwilligers. 
B de leden van honderden kleine goede doelen. 
C de mensen in de armoedegebieden. 
D de Nederlandse burgers. 
 

1p 5 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 
Deze advertentie wil mensen 
A informeren over de manier waarop armoede wordt bestreden. 
B informeren over hulpverlening in armoedegebieden. 
C overhalen om de website over kleine goede doelen te bezoeken. 
D overhalen om geld te geven aan kleine goede doelen. 
 

1p 6 Op de afbeelding staan kleine doelen op een deel van een voetbalveld.  
Welke uitspraak past het best bij deze afbeelding?  
De afbeelding laat zien dat  
A er veel verschillende goede doelen zijn. 
B doorzettingsvermogen belangrijk is om succesvol te zijn.  
C kleinschalige projecten succesvol kunnen zijn.  
D verschillende stichtingen een gezamenlijk doel hebben.  
 

1p 7 Op welke manier trekt de advertentie de aandacht?   
A door het gebruik van het woord goede doelen en afbeeldingen van 

voetbaldoelen 
B door het verschil aan te geven tussen vrijwilligerswerk en betaald werk 
C door te beschrijven dat verhalen over hulp aan arme mensen 

hartverwarmend zijn 
D door te vermelden dat arme mensen aan armoede kunnen ontsnappen 
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Tekst 4  Veilig dicht op elkaar 

 
1p 8 De alinea’s 3 en 4 horen bij elkaar.  

Welk kopje past het best bij de alinea’s 3 en 4 samen?  
A Bestrijden van files 
B Coöperatief rijdende auto’s 
C Draadloze verbindingen 
D Eenvoudige technologie 
 

1p 9 Er is een verschil tussen de manier waarop de auto’s van Ploeg en de 
zelfrijdende auto’s van Google communiceren. Dat staat beschreven in de 
alinea’s 4 en 5.  
 Leg uit wat het verschil is. 
Gebruik voor je antwoord maximaal 25 woorden. 
 

1p 10 In alinea 6 staat: “Coöperatief rijdende auto's zijn ongevoelig voor dit 
fenomeen.” (regels 81-82) 
Hoe komt dat? 
Coöperatief rijdende auto’s  
A geven aan waar files staan. 
B reageren niet op onverwachte manoeuvres in het verkeer.  
C regelen de doorstroming in het verkeer. 
D remmen nooit harder dan noodzakelijk.  
 

1p 11 In alinea 9 wordt geschreven over de voorlopers van de coöperatief 
rijdende auto’s.  
 Welke twee voorlopers worden hiermee bedoeld? 
 

1p 12 Hierna staat een aantal eigenschappen van auto’s.   
 Welke eigenschap is van toepassing op de auto’s van de Technische 
Universiteit en welke is van toepassing op auto’s van Google?  
Zet kruisjes in het schema in de uitwerkbijlage. 
 

 Technische Universiteit Google 

0,3 seconden afstand   

camera’s en sensoren   

draadloze verbinding   

niet met elkaar praten   
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1p 13 In alinea 10 staat: “Traditioneel verhalen ze die op de bestuurder.”  
(regels 149-150) 
Wat zou er in deze zin in plaats van “traditioneel” ook kunnen staan? 
A altijd 
B tegenwoordig 
C volgens de gewoonte 
D zoals het hoort. 
 

1p 14 Hoe kun je de inhoud van de laatste alinea het best weergeven? 
In alinea 10 wordt  
A een conclusie gesteld. 
B een nieuw gegeven aan de tekst toegevoegd.  
C een samenvatting gegeven. 
D een toekomstbeeld gegeven. 
 

1p 15 Met welke bedoeling heeft de schrijver deze tekst geschreven? 
De schrijver wil 
A de lezer duidelijk maken dat zelfrijdende auto’s belangrijk zijn. 
B informatie geven over de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s.  
C lezers overhalen om een zelfrijdende auto aan te schaffen.   
D verschillende meningen over zelfrijdende auto’s bekritiseren. 
 

1p 16 Welke zin geeft het best de hoofdgedachte van deze tekst weer?  
A De auto-industrie investeert volop in zelfrijdende auto’s, omdat die de 

markt gaan veroveren.  
B Er moet nog veel onderzoek gedaan worden, voordat zelfrijdende 

auto’s veilig de weg op kunnen.  
C In de toekomst is er minder brandstof nodig, omdat er steeds meer 

zelfrijdende auto’s op de weg komen.  
D Technisch zijn zelfrijdende auto’s klaar voor hun introductie, maar 

juridisch moet er nog wat geregeld worden. 
 
 

Tekst 5  Sparen voor een tweedehandsje 

 
1p 17 Na het lezen van de alinea’s 1 en 2 weet je waar het artikel over gaat.  

Op welke manier wordt dit duidelijk? 
A Er wordt een beknopte geschiedenis geschetst. 
B Er wordt een opvallend standpunt ingenomen. 
C Er wordt een samenvatting van de rest van de tekst gegeven. 
D Er wordt een voorbeeld bij het onderwerp van de tekst uitgewerkt. 
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1p 18 De alinea’s 3 en 4 horen bij elkaar.  
Welk kopje past het best bij deze alinea’s samen? 
A De coole schoenen van Nike 
B De strategie van fabrikanten 
C Exclusieve sneakers 
D Online vriendschappen  
 

1p 19 Hoe sluit alinea 5 aan bij de alinea’s 3 en 4? 
A Alinea 5 beschrijft een vergelijking bij de alinea’s 3 en 4. 
B Alinea 5 geeft een conclusie voor het gestelde in de alinea’s 3 en 4. 
C Alinea 5 noemt een gevolg bij het gestelde in de alinea’s 3 en 4. 
D Alinea 5 vermeldt voorbeelden bij de alinea’s 3 en 4. 
 

1p 20 Waarom betalen verzamelaars zoveel geld voor schoenen uit een oude 
collectie? 
A Verzamelaars denken dat ze zo snel geld kunnen verdienen.  
B Verzamelaars kunnen geen nieuwe schoenen betalen. 
C Verzamelaars vinden de oude collecties veel mooier. 
D Verzamelaars willen erbij horen met exclusieve schoenen. 
 

1p 21 In de alinea’s 3 en 4 wordt het woord ‘gelimiteerd’ een aantal keren 
genoemd. 
Wat is de betekenis van het woord ‘gelimiteerd’ in deze tekst? 
A beperkt 
B oneindig 
C relatief 
D zeldzaam 
 

1p 22 Wat is volgens Frank Quix en Gio Hellings de strategie van Nike, 
waardoor de schoenen cool blijven? 
A een aantal exclusieve schoenen op de markt brengen, waar moeilijk 

aan te komen is 
B een schoen op z’n hoogtepunt uit de markt halen en hem na 1,5 jaar 

weer gelimiteerd verkopen 
C heel veel bijzondere schoenen maken, waardoor het merk exclusief 

blijft 
D massaproductie van schoenen, waardoor iedereen die schoenen gaat 

dragen  
 

1p 23 In alinea 7 wordt het Engelse leenwoord ‘release’ (regel 125) gebruikt.  
Op welke manier zou je dat woord in het Nederlands omschrijven? 
A de ontwikkeling van een nieuw product 
B de verschillende versies van een nieuw product  
C het op de markt brengen van een nieuw product  
D het toestemming verlenen voor een nieuw product 
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1p 24 Hoe kun je de inhoud van de laatste alinea het best weergeven? 
A Er wordt een conclusie getrokken. 
B Er wordt een nieuw gegeven aan de tekst toegevoegd. 
C Er wordt een samenvatting gegeven. 
D Er wordt een voorspelling gegeven. 
 

1p 25 Welke zin past het best bij de hoofdgedachte van deze tekst?  
A De gekte rondom het merk Nike is van alle jaren. 
B Het hebben van bijzondere schoenen zorgt voor online 

vriendschappen. 
C Handel in tweedehandsschoenen verloopt vaak online.  
D Met exclusieve sneakers verwerf je status in de sneakerwereld. 
 

1p 26 Wat zijn de belangrijkste doelen van de schrijver? 
Hij informeert de lezer over de wereld van sneakers en  
A amuseert de lezer met een vermakelijke tekst. 
B maakt de lezer zijn mening duidelijk.  
C overtuigt de lezer van een bepaald standpunt.  
D spoort de lezer tot handelen aan.  
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Schrijfopdracht 

 
Situatiebeschrijving 
 
Voor het vak Nederlands moet je een presentatie geven. Je hebt het 
artikel ‘Sparen voor een tweedehandsje’ gelezen en je besluit je 
presentatie te houden over reclamecampagnes voor sneakers. Hoe komt 
het dat sneakers zo populair zijn?  
 
Je gaat je verdiepen in de reclame die er voor sneakers wordt gemaakt. 
Jij hebt een duidelijk idee hoe de ideale reclamecampagne voor sneakers 
eruit zou moeten zien. Ook heb jij een aantal favoriete reclamespotjes. Je 
wilt graag meer te weten komen over de wereld achter de reclame. Je 
besluit om retaildeskundige Frank Quix te gaan interviewen. Je vermoedt 
dat hij je alles kan vertellen over de manier waarop bedrijven reclame 
maken.  
 
Je schrijft een e-mail aan Frank Quix. In de uitwerkbijlage is een e-
mailkop voorgedrukt. Bedenk zelf een passend onderwerp bij je e-mail. Je 
vermeldt dat in de onderwerpsregel die in de uitwerkbijlage is 
voorgedrukt. In je e-mail werk je de volgende punten uit. Je stelt jezelf 
voor met naam en school. Vervolgens schrijf je dat je voor het vak 
Nederlands een presentatie moet verzorgen. Voor de presentatie moet je 
iemand interviewen en je geeft aan dat je zijn naam bent tegengekomen 
in een artikel. Je vraagt of hij mee wil werken aan een interview. Het doel 
van jouw interview is dat je graag te weten wilt komen hoe 
reclamecampagnes precies werken. In de e-mail schrijf je ook wat jouw 
favoriete reclamespot is en je motiveert waarom dat zo is. Ook ben je 
benieuwd welke reclamespot hij het beste vindt. Dat vermeld je als vraag 
in de e-mail. In je e-mail vraag je alvast of hij een idee heeft waarom 
sneakers zo populair zijn. Je geeft zelf ook een mogelijkheid waarom 
sneakers volgens jou zo gewild zijn. Je geeft aan dat je op een snelle 
reactie hoopt.
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13p 27 Opdracht 
Schrijf een e-mail aan Frank Quix. Een aantal gegevens is al voorgedrukt 
in de uitwerkbijlage. Vermeld een passend onderwerp in de 
onderwerpregel.  
Gebruik voor je e-mail de gegevens uit de situatiebeschrijving en 
eventueel de tekst ‘Sparen voor een tweedehandsje’. Gegevens die 
onbekend zijn, moet je zelf bedenken.  
Besteed in je e-mail aandacht aan de volgende punten: 
 jezelf voorstellen met naam en school; 
 aanleiding van je e-mail: presentatie voor vak Nederlands; 
 dat je zijn naam bent tegengekomen in het artikel ‘Sparen voor een 

tweedehandsje’;  
 vraag om meewerken aan interview; 
 doel van het interview; 
 jouw favoriete reclamespot; 
 motivatie bij favoriete reclamespot; 
 vraag naar beste reclamespot Frank Quix; 
 vraag of Frank Quix een idee heeft waarom sneakers zo populair zijn; 
 jouw eigen idee waarom sneakers zo gewild zijn;  
 beleefd verzoek om snelle reactie. 
 
Sluit je e-mail af met ‘Met vriendelijke groet,’ en je eigen voor- en 
achternaam.  
 

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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Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet 
eerst door te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit drie bladzijden! 
 

Tekst 1 

 

Ons favoriete broodbeleg 
Test pindakaas 
 

Het Nederlandse enthousiasme voor 
pindakaas als broodbeleg is 
ongekend. Ons favoriete smeersel 
gaat zelfs dikwijls mee op vakantie. 
De Nederlandse supermarkten 
bieden veel keus. We analyseerden 
de pindakaas en lieten een panel van 
44 liefhebbers over de smaak 
oordelen. Opvallend genoeg vindt het 
panel de pindakaas die is gemaakt 
van 100% pinda’s de minst lekkere. 
En ook de light-varianten scoren niet 
hoog op smaak. Dat ‘gewone’ pinda-
kaas nogal vet is en daardoor veel 
calorieën bevat, zal geen nieuws zijn. 
Je koopt hem tenslotte niet voor de 
slanke lijn, maar wel dat je met de 
light-varianten ervan weinig calorie-
winst boekt. Dan kun je beter de 
boterham minder dik besmeren. 

Droog en plakkerig 
In een potje pindakaas van 350 gram 
gaan al gauw 500 pinda’s. Alleen de 
pindakaas van Horizon bestaat puur 
en alleen uit pinda’s. Pure pindakaas 
heeft het probleem dat hij gaat schif-
ten, wat resulteert in een drijvend 
vetlaagje. Dat ziet er niet zo aan-
trekkelijk uit. Een bijkomend voordeel 
is dat het de pindakaas beter smeer-
baar maakt. Plantaardige olie – 
meestal zonnebloemolie – is ook een 
veelvoorkomend bestanddeel van 
pindakaas. Deze is gezonder dan de 
olie uit de pinda’s, zonder dat de 
smaak eronder lijdt. Sterker nog, de 
smaak lijkt erop vooruit te gaan. Dus  
Horizon krijgt een onvoldoende voor 
smaak en eindigt door de 
ongezondere pindavetten en de 
matige smaak op de laatste plaats. 
Weinig reden dus om te kiezen voor 
pindakaas van 100% pinda’s. Of toch 
wel? Het eiwit-gehalte is de troef van 
deze pindakaas.  

Bouwstoffen 
De pinda is een peulvrucht en bevat 
van nature veel eiwit. Horizon scoort 
als enige zeer goed op dit aspect. 
Eiwit is de bouwstof van alle cellen in 
ons lichaam, waaronder spiercellen. 
Om die reden wordt pindakaas in 
reclames in verband gebracht met 
buitengewone sportprestaties. Deels 
klopt dit verband. Het is niet voor 
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niets dat de Europese Voedselautori-
teit de claim ‘eiwit draagt bij aan de 
groei van spieren’ heeft goed-
gekeurd. Voorwaarde is wel dat het 
om een aanzienlijke hoeveelheid 
eiwit gaat. De meeste pindakaas-
soorten voldoen hieraan. Calvé en 
Vita D’or zetten de claim ook daad-
werkelijk op de verpakking. 
Maar Calvé slaat bij de creamy 
variant de plank aardig mis. Deze 
pindakaas bevat te weinig eiwit en de 
claim mag helemaal niet worden 
gebruikt. Calvé liet ons weten dat ze 
niet goed hebben opgelet. Het etiket 
is meteen aangepast. Nog een ander 
voordeel van eiwit is dat het 
verzadigend werkt, waardoor je 
sneller een vol gevoel hebt. 

Hoezo light? 
Pindakaas bestaat voor meer dan de 
helft uit vet en bevat daardoor veel 
calorieën. Logisch dus dat fabri-
kanten ook een light-pindakaas op de 
markt hebben gebracht. Om het light 
te mogen noemen, moet deze variant 
minimaal 30% minder vet bevatten. 
Dat klinkt als een goede zaak, maar 
helaas pindakaas: het gevolg van de 
bezuiniging op vet is dat er iets 
anders voor in de plaats komt. Deze 
plaatsvervanger is glucosestroop en 
die zorgt ervoor dat de smaak en 
smeuïgheid zo goed mogelijk 
behouden blijven, aldus Calvé. Het 
gehalte aan koolhydraten, zoals 
suikers, loopt hierdoor snel op. 
Gemiddeld bevat light-pindakaas drie 
keer zo veel koolhydraten en is 
daardoor toch niet zo light. Met light 
boek je gemiddeld maar 13% calorie-
winst. En light-pindakaas blijkt ook 
nog eens minder lekker. Wil je toch 
light, kies dan voor Calvé Light; 
hierbij zijn smaak en gezonde vetten 
het best behouden gebleven. 

Extra smeuïg 
Ook in de ‘gewone’ pindakaas zit 
regelmatig een extra schepje suiker. 
‘Extra’ omdat pinda’s van nature ook 
wat suikers bevatten. Er wordt tot 
negen suikerklontjes per pot (350 
gram) toegevoegd, zoals bij de 
pindakaas van Albert Heijn en de 
Jumbo Europindakaas. Onze 
testgegevens lijken te wijzen op een 
verband tussen de toevoeging van 
suiker en de smeuïgheid van de 
pindakaas. Fabrikanten spreken dit 
tegen. Plus geeft aan dat suiker de 
pindakaas niet smeuïger, maar ‘iets 
ronder en evenwichtiger’ maakt. 
Calvé is het hiermee eens. Het is niet 
zo vreemd dat fabrikanten streven 
naar een smeuïg product. Dat wordt 
namelijk gewaardeerd door de 
pindakaaseters. Het kan niet smeuïg 
genoeg zijn, hebben Calvé, Aldi en 
Skippy waarschijnlijk gedacht. 
Vandaar varianten die ‘creamy’ of 
‘extra smeuïg’ op de pot hebben 
staan. Calvé Creamy doet zijn naam 
wel eer aan door als smeuïgste uit de 
bus te komen. Maar het is een 
gedeelde eerste plek met de Jumbo 
Europindakaas, die helemaal niet 
over smeuïgheid rept. 

Controle op schimmelgif 
Ter controle onderzochten we de 
vijftien merken pindakaas op de 
aanwezige hoeveelheid aflatoxine. 
Dat is een gif gemaakt door een 
schimmel die onder andere voorkomt 
op noten, granen en peulvruchten. 
Het gevaar schuilt in een warme en 
vochtige opslag van deze grond-
stoffen, zoals vaak in tropische 
landen met pinda’s gebeurt. 
Aflatoxine kan leiden tot ernstige 
leveraandoeningen. We hebben bij 
de geteste pindakaas geen noemens-
waardige hoeveelheid gevonden. In 
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ons land is een instantie die zich 
bezighoudt met het controleren van 
voedsel. De Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit ziet er op toe dat 

er geen gevaarlijke hoeveelheid van 
het gif in ons voedsel zit en onder-
zoekt steekproefsgewijs ingevoerde 
partijen pinda’s.

 
 
 
Test pindakaas 
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weging voor testoordeel       50% 25% 10% 10% 5%         

 ■ 1 Calvé 1,75 8,1 0,50 ++ ++ □ + ++ 85 100   •• 

 ■ 2 Calvé Creamy 2,20 8,0 0,63 ++ ++ – + + 74 100 √ •••• 

 ► 3 Lidl Vita D’or 1,50 7,8 0,30 ++ + + + ++ 85 100   •• 

  4 Jumbo 1,45 7,5 0,41 + + □ + ++ 85 100   •• 

  5 AH 1,50 7,5 0,43 ++ + □ + ++ 76 95 √ ••• 

  6 Calvé Light 1,95 7,5 0,56 + + □ + ++ 77 90 √ •• 

  7 Jumbo Euro 1,10 7,4 0,22 + + – + ++ 51 100 √ •••• 

  8 Aldi Helaes 1,50 7,2 0,30 + □ □ + ++ 85 105   ••• 

  9 Plus 1,50 7,1 0,43 + + □ + ++ 80 100 √ ••• 

  10 PCD 0,90 6,3 0,26 + □ + □ ++ 90 100 √ •• 

  11 AH Light 1,65 6,3 0,47 □ + □ + ++ 70 85 √ • 

  12 Skippy Creamy 3,00 6,2 0,65 + □ + □ □ 90 95 √ ••• 

  13 Markant Light 1,60 6,1 0,46 □ □ □ + ++ 70 85 √ • 

  14 Jumbo Light 1,70 5,5 0,49 □ □ □ + ++ 70 85 √ • 

  15 Horizon 2,75 5,4 0,79 – – ++ ++ □ 100 95   • 

■ beste uit de test  ► beste koop  ++ zeer goed  + goed  □ redelijk  – matig 

Hoe meer bolletjes hoe meer koolhydraten en hoe smeuïger. 
 

Naar een artikel in de Consumentengids, 
oktober 2013 
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Tekst 2 

 

E-bike voor scholieren 
 
(1) Jongeren rijden geen elektrische 
fiets, jongeren rijden e-bike! De 
woorden ‘elektrische fiets’ doen te 
veel denken aan oma’s of mensen 
met een beperking die moeilijk 5 

zonder trapondersteuning vooruit 
komen. De e-bike is een sportieve, 
kleurige, robuuste transportfiets met 
brede banden en een drager voorop. 
Met motor en accu, maar daar is niks 10 

mis mee. 
(2) Gebruikers van de elektrische 
fiets worden steeds jonger. Eerst 
reden alleen 70-plussers erop, 
daarna overwonnen de 60- en 50-15 

plussers hun weerstand en nu 
vliegen forenzen op fietssnelwegen 
op hun e-bike naar het werk. Karel 
van Nunen houdt zich bezig met de 
manier waarop mensen gebruik 20 

maken van verschillende vervoers-
middelen. Langzaamaan komt er een 
nieuwe groep die de overstap naar 
de e-bike maakt. Hij ziet de dertigers 
die in hartje Amsterdam wonen, 25 

steeds vaker gebruik maken van de 
e-bike.  
(3) Volgens hem gaat een nóg 
jongere groep gebruikers ook lang-
zaam overstag. Dat is echt een heel 30 

nieuwe doelgroep: de scholier op het 
platteland die een heel eind, soms 
wel 25 kilometer, naar school moet 
fietsen. Vaak door de vlakke polder 
met veel wind. Wat opvalt, is dat 35 

vooral meisjes in het bezit van een e-
bike zijn. De scholieren zetten een 
trend met hun oerdegelijke e-bikes 
van Nederlandse makelij. Je ziet ze 
al wel, jongeren die met een e-bike 40 

naar school komen. Maar nog veel te 

weinig. Dat komt misschien ook 
omdat ze best duur zijn. En dus 
betaald door de ouders, want die 
willen het beste voor hun kind.  45 

(4) De regio Groningen-Assen doet 
erg zijn best om meer scholieren op 
de elektrische fiets te krijgen. Of 
beter gezegd: om hen uit het open-
baar vervoer te halen, want dat is de 50 

belangrijkste reden waarom de regio 
de e-bike promoot. Kees Anker van 
de regio Groningen-Assen legt uit 
waarom dat noodzakelijk is: “Elke 
ochtend in de spits zitten de bussen 55 

en treinen naar de stad Groningen, 
waar de scholen geconcentreerd zijn, 
vol scholieren en studenten. Ze 
bezetten niet alleen alle zitplaatsen, 
maar overheersen ook de sfeer.” 60 

Volgens hem kan dat erg vervelend 
zijn voor andere reizigers. 
(5) “Op sommige dagen is het zo 
druk in de trein”, aldus Anker, “dat 
mensen op de perrons achterblijven 65 

omdat de trein al overvol is. Zet een 
passer op de stad Groningen en trek 
die tot 20 kilometer rond en je hebt 
het gebied waar de meeste scho-
lieren en studenten vandaan komen. 70 

Juist voor zulke afstanden is de e-
bike een prima alternatief.” De 
elektrische fiets haalt maximaal  
25 kilometer per uur en je hoeft geen 
helm op. Dat is voor jongeren ook 75 

een voordeel. “Jongeren willen er 
natuurlijk te allen tijde hip en trendy 
uitzien. Een helm past niet bij een 
jeugdige outfit! Het mes snijdt aan 
twee kanten”, zegt Anker. “De 80 

jongeren bewegen meer en dat is 
goed voor ze. Dat is toch wel het 
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belangrijkste voordeel voor de 
jongeren zelf. Daarnaast is het milieu 
er misschien ook bij gebaat. Want als 85 

er meer plek overblijft in het open-
baar vervoer, laten forensen hopelijk 
vaker hun auto staan.” Meerdere 
scholen in de stad Groningen werken 
mee aan het proefproject. En aan 90 

rijwielhandelaren is gevraagd e-bikes 
beschikbaar te stellen die jongeren 
een maand lang gratis kunnen uit-
proberen.  
(6) Andere regio’s volgen het 95 

Groningse project met belangstelling. 
Volgens marktonderzoeksbureau 
TNS Nipo verjongt de markt voor e-
bikes ‘nog niet spectaculair’. Woord-
voerder Tim de Beer: “Het gaat 100 

minder hard dan wij verwacht had-
den. Het is een markt die steeds 
groter is geworden, dus dan is het 
normaal dat het doorwerkt naar 
andere leeftijden. Maar je ziet 105 

vergeleken met vorig jaar nauwelijks 
verschillen in het bezit van e-bikes 
naar leeftijd. Bij jongeren van 18 tot 
24 jaar steeg de interesse in e-bikes 
van 1 naar 2 procent.”  110 

(7) Michael van Ligten van rijwiel-
handel Profile Van den Driest in 
Middelburg beaamt dat dat inderdaad 
niet veel is. “Rijwielfabrikant Batavus 
heeft twee jaar terug met een trendy 115 

model geprobeerd jongeren over de 
streep te trekken, maar dat flopte. 

Maar je weet het niet. De fietsfabri-
kant heeft echt niet stil gezeten wat 
de ontwikkeling van e-bikes betreft 120 

en heeft goed gekeken naar de 
trends in fietsenland. Zo komt Sparta 
nu met een heel leuke elektrische 
fiets, het model omafiets, met zo’n 
hoog stuur. Het kan natuurlijk zomaar 125 

op gang komen. We zien het wel”, 
zegt Van Ligten voorzichtig. Hij wacht 
af. “Maar”, zegt hij, “we blijven de 
ontwikkelingen uiteraard wel volgen.” 
(8) Zijn collega Jos Martens van 130 

Wesselink Profile in Winterswijk: 
“Mijn dochter gaat toevallig met een 
e-bike naar school. Ze doet het voor 
het gemak; het scheelt haar niet 
eens veel tijd. Veel jongeren nemen 135 

de trein. Ik denk dat een e-bike 
populairder is in regio’s met slecht 
openbaar vervoer. Zeker als je een 
tweedehands e-bike neemt van 600 
tot 1.500 euro, kan het financieel 140 

interessant zijn. De trein kost immers 
ook geld.”  
(9) De rijwielhandelaar wacht rustig 
af, al houdt hij de ontwikkeling van e-
bikes nauwlettend in de gaten. Hij 145 

kan hiervoor advies vragen bij zijn 
dochter. Wie weet kan zij een 
voortrekkersrol op haar school gaan 
spelen en andere kinderen warm 
maken voor het aanschaffen van zo’n 150 

snelle fiets. Zij beleeft in ieder geval 
al veel plezier aan haar e-bike.  

 
Naar een artikel van Wilma de Cort,  
de Gelderlander, 26 augustus 2014 

 

Pagina: 173Voor 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-0011-a-17-1-b 7 / 11 lees verder ►►►

Tekst 3 

 
 

Kleine goede doelen 
 

 
 
Honderden kleine goede doelen geven honderd-
duizenden de kans om aan de armoede te 
ontsnappen 
 
Dat bewijzen de talloze Nederlandse burgers die hun eigen 
stichting in ontwikkelingssamenwerking hebben opgericht, hun 
donateurs en hun vrijwilligers. De kleine goede doelen van 
Nederland werken in armoedegebieden overal ter wereld. Hun 
projecten geven vaak nét het zetje dat mensen nodig hebben om 
zelf hun situatie te kunnen verbeteren.  
De verhalen van de kleine goede doelen getuigen van een 
hartverwarmend doorzettingsvermogen. De medewerkers van alle 
kleine goede doelen zetten vooral in op een betere kwaliteit van 
leven voor de mensen in armoedegebieden. Dat proberen ze te 
bereiken door samen te werken met alle betrokken partijen. Lees 
de verhalen op kleinegoededoelen.nl
 

Naar een advertentie in NRC-charity-award 
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Tekst 4 

 

Veilig dicht op elkaar  
 
(1) Zelfrijdende auto's zijn er klaar 
voor om ook echt de weg op te gaan. 
Ze zijn veiliger, zorgen voor minder 
files en rijden zuiniger: de introductie 
van de zelfrijdende auto is een 5 

kwestie van tijd. Een beetje wennen 
is het wel, voor de inzittenden van de 
semi-zelfrijdende auto's van de 
Technische Universiteit (TU) 
Eindhoven. In colonne draaien drie 10 

aangepaste Toyota's de A270 
richting Helmond op. De chauffeur 
van de voorste auto voert de snel-
heid op tot 100 kilometer per uur. De 
bestuurders van de twee achter-15 

liggende auto's raken de pedalen niet 
aan, hun auto's versnellen auto-
matisch mee. 

(2) Voor het gevoel van de chauf-
feurs rijden de auto's veel te dicht op 20 

elkaar. Het ministerie van Infrastruc-
tuur adviseert automobilisten op de 
snelweg 2 seconden afstand te 
houden. Bij een snelheid van 100 
kilometer per uur komt dat neer op 25 

een afstand van 55 meter. De test-
wagens van de universiteit houden 
niet meer dan 0,3 seconden afstand, 
oftewel 8 meter van bumper tot 
bumper. 30 

(3) Die geringe afstand zou normaal 
gesproken garant staan voor een 
forse boete wegens bumperkleven. 
Voor bekeuringen hoeven de test-
rijders niet te vrezen. Hun universiteit 35 

heeft een ontheffing om het 
zogenaamde coöperatieve rijden op 
de openbare weg te testen. Voor 
kettingbotsingen lijken de inzittenden 
evenmin bang te hoeven zijn. Als de 40 

chauffeur van de voorste auto 

onverwacht en stevig op de rem 
trapt, remmen de volgauto’s auto-
matisch af. De inzittenden krijgen niet 
eens de kans om te schrikken. 45 

(4) “Om dicht op elkaar te kunnen 
rijden, moet je precies weten wat je 
voorligger van plan is”, zegt onder-
zoeker Jeroen Ploeg van de TU 
Eindhoven. Hij heeft een systeem 50 

voor coöperatief rijden ontwikkeld. 
Ploeg verbindt auto's met elkaar via 
een draadloze verbinding. Alle 
wagens zijn op elkaar afgestemd en 
de technologie is eenvoudig. De gas- 55 

en rempedalen van de voorste auto 
bedienen indirect ook de motoren en 
remmen van de volgauto's. 

(5) De communicatie tussen de 
auto's van Ploeg is een belangrijk 60 

verschil met de zelfrijdende auto van 
technologiebedrijf Google. De auto's 
van het Amerikaanse concern zijn 
uitsluitend uitgerust met camera's en 
sensoren, waarmee ze net als 65 

menselijke chauffeurs reageren op 
manoeuvres van hun medewegge-
bruikers. Ze kunnen niet met elkaar 
‘praten’ en treintjes vormen. 

(6) In de bebouwde kom zorgen de 70 

autotreintjes ervoor dat het verkeer 
sneller doorstroomt. Daarbuiten 
kunnen ze een belangrijke bijdrage 
leveren aan het bestrijden van files. 
Bestuurders hebben de neiging van 75 

schrik harder te remmen dan hun 
voorganger, waardoor een 
onverwachte manoeuvre van een 
enkele automobilist op een drukke 
weg al een file kan veroorzaken. 80 

Coöperatief rijdende auto's zijn 
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ongevoelig voor dit fenomeen. 
Bovendien groeit de capaciteit van 
het wegennet als auto's dichter op 
elkaar kunnen rijden. 85 

(7) “Over vijf jaar zal een aanzienlijk 
deel van de vrachtwagens coöpera-
tief rijden”, zegt hoogleraar Dynamics 
& Control Henk Nijmeijer van de TU 
Eindhoven. Brandstof is een enorme 90 

kostenpost voor transportbedrijven 
en als vrachtwagens dichter op 
elkaar rijden, kunnen ze in elkaars 
slipstream gemiddeld 10 procent aan 
brandstofkosten besparen. 95 

(8) Nijmeijer schetst het beeld van 
een lange colonne vrachtwagens van 
de Maasvlakte tot diep in Duitsland. 
Voor chauffeurs zal het werk 
veranderen. Eenmaal ingevoegd in 100 

de colonne zitten ze vooral in hun 
cabine, omdat er van de wet nu 
eenmaal een chauffeur in de cabine 
moet zitten. Ze kunnen niet veel 
doen. Als vrachtwagens dicht achter 105 

elkaar rijden, hebben de chauffeurs 
vrijwel geen zicht meer op de weg. 
De wagens zullen in de snelweg-
treinen automatisch moeten sturen. 
Als de wet wordt gewijzigd, kan het 110 

bijna niet anders of coöperatief rijden 
zal banen van vrachtwagenchauf-
feurs vernietigen. Nijmeijer vreest die 
ontwikkeling niet: “Het besturen van 
een vrachtwagen is vanwege al het 115 

gehobbel in de cabine zo belastend, 
dat de helft van de chauffeurs hun 

pensioen niet haalt. Deze banen 
zullen dan ook verdwijnen.” 

(9) De opmars van de zelfrijdende 120 

auto lijkt niet meer te stoppen. 
Google trekt veel aandacht met 
volledig zelfrijdende testauto's, maar 
ook de auto-industrie investeert fors 
in automatische auto's. De voor-125 

lopers van de volledig automatische 
auto's zijn al op de markt. Zelf 
inparkerende auto's vinden gretig 
aftrek en steeds meer luxe merken 
rusten hun auto's uit met automa-130 

tische remsystemen. Zodra in de 
bebouwde kom onverwacht een 
voetganger of spelend kind voor de 
auto opduikt, zetten deze wagens 
zichzelf stil. De reactietijd van auto's 135 

is aanzienlijk korter dan van de 
bestuurders. 

(10) Technisch lijken de zelfrijdende 
auto's klaar voor hun introductie. 
Wetgevers en verzekeringsmaat-140 

schappijen zijn een lastiger te nemen 
obstakel. Vooralsnog moet ook in 
zelfrijdende auto's altijd een 
bestuurder achter het stuur zitten om 
in noodgevallen te kunnen ingrijpen. 145 

Verzekeraars worstelen met de vraag 
wie opdraait voor de schade mocht 
een zelfrijdende auto een ongeluk 
veroorzaken. Traditioneel verhalen 
ze die op de bestuurder. Bij zelf-150 

rijdende auto's ligt het voor de hand 
de autoproducent verantwoordelijk te 
stellen, maar dit is nog niet goed 
geregeld.

 
Naar een artikel van Sander Heijne, 
de Volkskrant, 10 april 2014 
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Tekst 5 

 
 

Sparen voor een 
tweedehandsje  
 
 

(1) “Het mooiste gevoel voor mij is 
als het busje van de postbode komt 
aanrijden. De doos gaat open en dan 
gaan ze gelijk aan mijn voeten”, 
aldus sneakerfreak Mathijs (18). 5 

Sinds een paar dagen heeft hij zijn 
droomschoen in handen. Een jaar 
lang zocht hij naar de Nike Air Max 
Amsterdam. De sneaker, in rood, 
blauw en bruin, heeft een beschadi-10 

ging op de hiel en de neus laat los. 
Toch heeft hij 700 euro voor het 
tweedehands paar neergeteld.  
(2) Het lijkt veel geld, maar Mathijs 
vindt het een koopje. Een handelaar 15 

uit Turkije biedt dezelfde schoen aan 
voor 1.500 euro. Op de originele 
doos staat dat het paar tien jaar 
geleden maar 150 euro kostte. De 
sneakerverzamelaar heeft het er 20 

dubbel en dwars voor over. In de 
online-sneakercommunity betalen 
verzamelaars en handelaars tot 
duizenden euro's voor schoenen uit 
oude collecties. Beschadigd of niet, 25 

met exclusieve paren verwerf je 
status. Achter de verkoop van 
sneakers in normale winkels gaat 
een onlinewereld van handel in 
tweedehands schoenen schuil.  30 

(3) Nike geeft niet prijs hoeveel 
schoenen het bedrijf gelimiteerd 
uitbrengt. Het bedrijf wil ook niet 
zeggen wat de strategie daarachter 
is. Volgens retaildeskundige Frank 35 

Quix is het een slimme marketing-
truc. Hij weet veel over de manier 
waarop bedrijven hun producten aan 

de man brengen. Volgens hem 
verdienen Nike of andere fabrikanten 40 

niet veel met de verkoop van 
exclusieve sneakers. “Het geld 
verdienen ze met de massaproductie 
van schoenen waar makkelijk aan te 
komen is. Toch loont de productie 45 

van de bijzondere schoenen. Het 
zorgt voor een hype rondom het 
merk. Mensen worden gek van een 
klein aantal schoenen die velen nooit 
in handen krijgen.” 50 

(4) Gio Hellings, van de Tilburgse 
sneakerzaak Re-issue, schat dat 
Nike maandelijks wereldwijd tien tot 
vijftien series van enkele honderden 
paren exclusieve Nikes uitbrengt. 55 

Volgens hem zorgt de strategie 
ervoor dat bepaalde modellen cool 
blijven. Als de verkoop van een 
schoen op zijn hoogtepunt is, 
wanneer iedereen ze draagt, haalt 60 

Nike het model uit de markt. Na 
anderhalf jaar zet Nike ze weer 
gelimiteerd in de winkels. Heel 
langzaam, bijvoorbeeld in samen-
werking met een artiest. Op die 65 

manier blijven modellen cool en kan 
Nike er jarenlang mee vooruit. 
Andere merken melken schoenen 
helemaal uit waardoor consumenten 
er na twee jaar klaar mee zijn. Bij 70 

Nike blijven schoenen cool. 
(5) Rachael van der Stam studeerde 
af met een scriptie over de sneaker-
wereld. Ze trof een community aan 
waarin het verwerven van status de 75 

hoofdrol speelt. “Sneakerfreaks doen 
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alsof exclusiviteit ze niet veel uit-
maakt, alsof het ze erom gaat dat de 
schoen zo mooi is. Maar met de 
exclusieve paren verwerf je status. 80 

Bovendien laat het zien hoeveel geld 
je hebt. Die status verwerf je enkel 
online, want op straat kom je niet 
veel mensen tegen die de dure 
sneakers op waarde kunnen schat-85 

ten”, zegt Van der Stam. Sneaker-
freaks sluiten hun vriendschappen op 
internet en krijgen elkaar maar 
zelden in real life te zien. Toch is 
vriendschap van levensbelang in de 90 

sneakerwereld. Als je bevriend bent 
met een handelaar, krijg je een 
schoen voor een net iets betere prijs. 
(6) Sinds twee jaar is Mathijs bezig 
met verzamelen en handelen. Hij 95 

heeft nu 33 paar sneakers, voor-
namelijk Nikes en enkele Asics. Op 
het hoogtepunt waren het er meer 
dan 55. Hij verkocht ze en ruilde ze 
voor andere. Het grootste deel van 100 

de opbrengst gaat direct terug naar 
zijn verzameling. Mathijs is nog maar 
een kleine speler in de sneaker-
wereld. De grote jongens hebben 
honderden schoenen in huis staan. 105 

Ze zijn huiverig om met hun naam in 
de krant te komen. Bang voor de 
Belastingdienst en voor inbrekers als 
ze weten hoeveel de waarde van hun 
schoenen is. 110 

(7) Het gaat verzamelaars om exclu-
siviteit. De Nike Air Amsterdam, die 

Mathijs net in handen heeft, is naar 
verluidt een van de 144 exemplaren 
die op de wereld bestaan. “Het 115 

Amsterdammertje is superexclusief”, 
zegt hij glunderend. Het kan nog 
gekker. De Nike Air Max Albert Heijn 
is de heilige graal voor veel sneaker-
freaks. De schoen uit 2005 is ont-120 

worpen door de Nederlandse Piet 
'Parra' Jansen. Het verhaal gaat dat 
hij zijn ontwerp baseerde op de toen-
malige kleuren van de tasjes van 
Albert Heijn. Vlak voor de release 125 

veranderde Albert Heijn de kleuren 
en werd de productie stopgezet. 
Parra gaf de enige 24 exemplaren 
aan vrienden en familie. Inmiddels 
levert de schoen duizenden euro's 130 

op. 
(8) Mathijs speurt dagelijks op Face-
book naar bijzondere 'paartjes' voor 
een laag prijsje. Om zijn collectie te 
laten zien, heeft hij de schoenen 135 

uitgestald in de studeerkamer. Al zijn 
sneakers zijn voorzien van een 
schoenspanner. Hij haalt een paar 
met tijgerprint tevoorschijn. “Gemaakt 
van echt koeienhaar”, zegt hij trots. 140 

Hij kocht ze voor 500 euro. Hij zou ze 
nu voor 650 euro kunnen verkopen. 
Hij heeft er twee paar van. Onder-
tussen is Mathijs begonnen aan de 
zoektocht naar een nieuwe schoen. 145 

De Grape, van Nike, moet het 
worden. Negenhonderd euro, dat 
mag hij maximaal kosten.

 
Naar een artikel van Jurriaan Nolles, 
de Volkskrant, 7 juli 2014 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van 
de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), 
raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 

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

 
 

Tekst 1 

 
 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 

 
1 Welk merk pindakaas scoort goed op ‘vet’ en matig op ‘eiwit’?  

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

 
2 Welke instantie ziet erop toe dat er geen gevaarlijke hoeveelheid gif in 

pindakaas zit?  
 
  ............................................................................................................  
 
3 Volgens de testgegevens lijkt er een verband te bestaan tussen de 

toevoeging van suiker aan pindakaas en smeuïgheid van pindakaas.  
Hoe reageren fabrikanten op dit mogelijke verband? 

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

 ............................................................................................................  
 
4 Wanneer mag een product ‘light’ genoemd worden?  
 
  ............................................................................................................  
 
  ............................................................................................................  
 
5 Uit hoeveel consumenten bestaat het panel?  
 
  ............................................................................................................  
 
6 Hoeveel pinda’s gaan er gemiddeld in een potje gewone pindakaas 

van 350 gram?  
 
  ............................................................................................................  
 
7 Welke claim in reclames heeft de Europese Voedselautoriteit 

goedgekeurd?  
 
  ............................................................................................................  
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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8 Hoeveel suikerklontjes zitten er maximaal in een pot pindakaas van 
350 gram?  

 
  ............................................................................................................  
 
9 Welke light-pindakaas is de lekkerste pindakaas volgens deze tekst? 
 
  ............................................................................................................  
 
 

Tekst 2 

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

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

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 8 A B C D 

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

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

 10 A B C D 
 

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

 12  
 Technische Universiteit Google 

0,3 seconden afstand   

camera’s en sensoren   

draadloze verbinding   

niet met elkaar praten   

 
 13 A B C D 
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 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 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 
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Schrijfopdracht 

 
 27  

CC...

Onderwerp:

Aan...

Verzenden

 
 
Geachte heer Quix,  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  

f.quix@retail.com
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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KB-0011-a-17-1-o-E   

erratumblad 2017-1 
 

Nederlands CSE KB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen Nederlands KB vmbo op vrijdag 12 mei, aanvang 13.30 uur, 
moet de volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de kandidaten bekend 
zijn. 
 
 
Op pagina 9 van het opgavenboekje moet aan het einde van de schrijfopdracht de 
volgende zin toegevoegd worden: 
 
Let op: Zorg ervoor dat je tekst minimaal uit 100 woorden bestaat. Bij minder dan 100 
woorden krijg je geen punten voor taalgebruik. 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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KB-0011-a-17-2-o 

Examen VMBO-KB 

2017 
 

dins 
 

 Nederlands CSE KB 
 

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

Dit examen bestaat uit 27 vragen, een samenvattingsopdracht en een 
schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 20 juni

13.30 - 15.30 uur
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Tekst 1  Test koekjes 

 
4p 1 Zoekend lezen 

Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
1 Over welk soort koekjes lees je informatie op de website 

www.consumentenbond.nl/koekjes? 
2 Hoeveel Ok€ Appelkoeken kan een bakker met één appel bakken? 
3 Van welke twee grondstoffen wordt imitatiemarsepein gemaakt?  
4 Hoe krijgen de meeste mergpijpjes een amandelsmaak?  
5 Welk merk mergpijpje scoort matig op het testonderdeel ‘vet’ en slecht 

op het testonderdeel ‘etiket’?  
6 Welk merk stroopwafel kost meer dan 40 eurocent per 100 gram en 

scoort op het testonderdeel ‘zout’ matig?  
7 Van welk merk stroopwafel ontbreekt de informatie over het 

percentage roomboter?  
8 Welke expert werkt bij koekjesbakkerij Veldt? 
9 Welke van alle geteste koeken heeft het hoogste testoordeel?  
 
 

Tekst 2  Het gevaar van lawaai 

 
10p 2 Samenvattingsopdracht 

Vat de tekst ‘Het gevaar van lawaai’ samen in maximaal 165 woorden.  
Besteed daarbij alleen aandacht aan de volgende punten: 
1 het probleem dat Bas Sorgdrager van het Nederlands Centrum voor 

Beroepsziekten stelt; 
2 het gevolg van het probleem dat Bas Sorgdrager stelt; 
3 de twee verschillende soorten lawaai waar mensen mee te maken 

hebben als ze hun beroep uitoefenen;  
4 per lawaaisoort een voorbeeld van een beroepsgroep;  
5 het soort maatregelen waar Ilke Jellema en Bas Sorgdrager voor 

pleiten; 
6 een indirect gevolg van gehoorschade volgens Ilke Jellema; 
7 de drie redenen waarom volgens een onderzoek van de 

arbeidsinspectie de meeste werknemers geen gebruik maken van 
gehoorbeschermers;  

8 het advies dat Ilke Jellema geeft. 
 
Maak er een goedlopend geheel van. Gebruik volledige zinnen waarbij de 
tekstverbanden duidelijk weergegeven worden. Noem niet onnodig 
voorbeelden. Tel de woorden en zet dat aantal onder je samenvatting. Zet 
de titel erboven. 
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Tekst 3  Talent Foundation 

 
1p 3 De Talent Foundation PvT biedt ondersteuning aan kansarme jongeren.  

 Waar moet je aan voldoen als je voor ondersteuning in aanmerking 
wilt komen?  

 Zet een kruisje bij ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 4 Welke uitspraak geeft het best de werkwijze van Talent Foundation PvT 
weer?  
A De organisatie bedenkt vanuit Nederland ontwikkelingsplannen.  
B De organisatie gaat zelf actief op zoek naar jongeren met talent. 
C De organisatie houdt veel inzamelingsacties. 
D De organisatie zoekt samenwerking met lokale projecten. 
 

1p 5 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 
overhalen om 
A de foundation te liken op Facebook 
B de foundation te promoten bij mensen die je kent  
C donateur van de foundation te worden 
D vrijwilligerswerk te gaan doen voor de foundation 
 

1p 6 Welke uitspraak past het best bij ‘met een (duim) alleen komen zij er 
niet’?  
A Als je echt wilt helpen, onderneem actie en word donateur. 
B Spreekt onze foundation je aan, like en deel ons op Facebook. 
C Talent Foundation PvT helpt kansarme jongeren. 
D Talent is noodzakelijk om succesvol te zijn. 
 

1p 7 Zijn het alleen buitenlandse talenten die ondersteund worden? 
A Hierover is in deze advertentie geen informatie te vinden.  
B Ja, maar de organisatie beperkt zich tot een klein aantal landen.  
C Nee, ook in Nederland zijn er talenten die door deze organisatie 

ondersteund worden. 
 

1p 8 In de advertentie zie je een aantal poppetjes met daarbij een kort stukje 
tekst. In de uitwerkbijlage zie je een aantal afbeeldingen met een korte 
toelichting.  
 Welke afbeeldingen passen ook bij deze advertentie? 
 Zet een kruisje bij ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 4  Nog lekkerder! 

 
1p 9 In alinea 1 doet Jutka Halberstadt een uitspraak over het beleid van een 

winkelketen.  
 Welke acties passen bij dat beleid?  
 Kruis in de uitwerkbijlage de twee juiste acties aan. 
 

1p 10 In alinea 1 wordt het onderwerp ingeleid met het noemen van feiten. 
Op welke manier wordt het onderwerp nog meer ingeleid? 
Dit gebeurt door 
A een aspect te noemen, waarbij het onderwerp wordt gepresenteerd. 
B een samenvatting van het onderwerp vooraf te geven. 
C enkele meningen tegenover elkaar te stellen.  
D enkele voorbeelden te noemen die het onderwerp ondersteunen. 
 

1p 11 In alinea 3 staat: “Wie bewuster omgaat met eten, denkt goede keuzes te 
maken, maar je belandt al snel in een voedsel-mijnenveld.” (regels 38-41) 
Welke uitspraak past het best bij deze zin?  
A Consumenten denken niet goed na als ze verantwoorde producten 

aanschaffen.   
B Consumenten moeten zich meer in de herkomst van verantwoorde 

producten verdiepen.  
C Consumenten weten niet altijd zeker hoe verantwoord producten zijn.  
D Consumenten zouden meer verantwoorde producten moeten kopen. 
 

1p 12 Wat is het belangrijkste doel van het boek ‘Het voedsellabyrint’? 
A aanbevelingen doen hoe de consument ongezonde voeding kan 

herkennen  
B hulp bieden aan consumenten met het uitkiezen van gezonde voeding 
C praktische tips geven over wat wel en niet onder gezonde voeding valt 
D uitleg geven over de keuzes die de consument maakt op het gebied 

van voedsel 
 

1p 13 In alinea 5 noemen Seidell en Halberstadt dat ze ‘stroomopwaarts’ 
werken.  
Wat wordt hiermee bedoeld? 
A Ze willen bij mensen onder de aandacht brengen wat de verschillen 

zijn tussen arm en rijk. 
B Ze willen mensen laten zien welke keuzes ze kunnen maken voor een 

gezonder leven, zonder te kijken naar hoe ze het beste kunnen 
afvallen. 

C Ze vinden dat de mensen in de achterstandswijken net zo’n leefstijl 
moeten krijgen als de mensen in de andere wijken. 

D Ze vinden mensen over het algemeen niet dik, maar willen laten zien 
wat mensen kunnen doen om niet dik te worden. 
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1p 14 Welke uitspraak past het best bij het boek ‘Het voedsellabyrint’?  
Het boek is een wegwijzer bij  
A biologisch voedsel.  
B duurzame producten.  
C verantwoord eten.  
 

1p 15 In deze tekst komen twee voedingsdeskundigen aan het woord.  
Op welke manier gebruikt de schrijver hun uitspraken?  
A om haar eigen mening over eten aan te vullen  
B om te laten zien dat ze het absoluut oneens is met hen  
C om het boek ‘Het voedsellabyrint’ aan te bevelen  
D om verschillende meningen over eten te laten zien  
 

1p 16 Waar wil de schrijver van deze tekst de lezers vooral op wijzen? 
A Mensen denken dat ze niet zoveel met eten bezig zijn, maar maken 

onbewust verkeerde keuzes.  
B Mensen die bewust met eten omgaan, hebben een gelukkiger en 

gezonder leven.  
C Mensen die biologisch eten kopen, eten over het algemeen gezonder.  
D Mensen maken vaak verkeerde keuzes omtrent eten, maar dat is de 

fout van de producenten.  
 

1p 17 Een tekst kan bepaalde doelen hebben.  
Wat is het belangrijkste doel van deze tekst? 
A informeren over bewust eten  
B informeren over de verkrijgbaarheid van het boek ‘Het voedsellabyrint’ 
C overhalen om het boek ‘Het Voedsellabyrint’ te kopen 
D overhalen om meer groente te eten  
 

1p 18 Waar wordt de lezer op gewezen in de laatste alinea? 
A koop voedsel dat bij de superfoodtrend past  
B koop vooral  biologisch voedsel 
C let goed op als je voedsel koopt 
D let goed op want etiketten op verpakkingen zijn misleidend 
 
 

Tekst 5  Onbetaalbaar eigendom 

 
1p 19 In welke alinea wordt het best uitgelegd wat er wordt bedoeld met 

‘Onbetaalbaar eigendom’?  
A alinea 1 
B alinea 3 
C alinea 4 
D alinea 6 
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1p 20 Wat is het verband tussen de alinea’s 3 en 4?  
A De alinea’s 3 en 4 vormen een opsomming. 
B Alinea 4 geeft een verklaring van alinea 3. 
C Alinea 4 geeft een voorbeeld bij alinea 3. 
D Alinea 4 is een tegenstelling van alinea 3. 
 

1p 21 In alinea 4 staat “emotionele kostbaarheden”. (regels 40-41)  
In de uitwerkbijlage staat een aantal kenmerken van producten. 
 Welke kenmerken horen bij emotionele kostbaarheid en welke niet 

volgens de tekst?  
 Kruis in de uitwerkbijlage bij elk kenmerk ‘wel’ of ‘niet’ aan.  
 

1p 22 De alinea’s 5 en 6 horen bij elkaar.  
Welk kopje past het best bij de alinea’s 5 en 6 samen? 
A Jonge kinderen  
B Mens tegenover dier 
C Nut tegenover plezier 
D Psychologisch onderzoek 
 

1p 23 Wat is het verband tussen de alinea’s 6 en 8? 
A Alinea 8 beschrijft enkele gevolgen bij de voorbeelden uit alinea 6.  
B Alinea 8 geeft een tegenstelling bij de voorbeelden uit alinea 6. 
C Alinea 8 verklaart de voorbeelden uit alinea 6.  
D Alinea 8 zwakt de voorbeelden uit alinea 6 af.  
 

1p 24 Wat is het belangrijkste thema van de alinea’s 7 tot en met 11?  
A Het toekennen van emotionele waarde aan de gekste dingen 
B Psychologisch onderzoek naar kinderen en hun knuffel 
C Spullen met emotionele waarde geven een prettig gevoel 
D Voordelen van het toekennen van emotionele waarde aan spullen  
 

1p 25 Mensen en dieren gaan verschillend om met spullen.  
Wat is het belangrijkste verschil?  
A Mensen hechten zich vaak aan bepaalde spullen en dieren hebben 

geen emotionele waarde bij spullen.  
B Mensen hebben vooral de focus op de status van spullen en dieren 

hebben vooral aandacht voor de gebruikswaarde van spullen.  
C Mensen vervangen spullen ook als ze nog niet kapot zijn en dieren 

blijven spullen gebruiken totdat ze kapot zijn. 
D Mensen hechten waarde aan de financiële kant van spullen en dieren 

beoordelen producten vooral op praktische waarde.  
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1p 26 Mensen hechten waarde aan spullen.  
Hierna staat een aantal uitspraken over de waarde van spullen.  
Welke uitspraak is niet waar volgens de tekst?   
A Spullen bepalen in sterke mate hoe anderen naar ons kijken.  
B Spullen dragen bij aan het beeld dat we van onszelf hebben.   
C Spullen geven een gelukkig gevoel en kunnen ons opvrolijken.  
D Spullen laten zien hoe sociaal je bent in deze maatschappij.   
 

1p 27 Wat maakt het voorbeeld in alinea 10 van het instrument ‘de versleten 
saxofoon’ duidelijk? 
Kruis in de uitwerkbijlage de twee juiste antwoorden aan. 
 

1p 28 Waarom kennen wij volgens psychologisch onderzoek emotionele waarde 
toe aan onze bezittingen?  
A omdat het ons veel voordelen oplevert 
B omdat materiële zaken ons niet gelukkig maken 
C omdat we daar in tegenstelling tot dieren van nature toe in staat zijn 
D omdat wij een erg sterke bezitsdrang hebben 
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Schrijfopdracht 

 
Situatiebeschrijving 
 
Tijdens de les Nederlands hebben jullie een klassengesprek gevoerd over 
de waarde die mensen aan bepaalde zaken toekennen. Je hebt gemerkt 
dat er veel verschillen zijn. Sommige leerlingen hechten veel waarde aan 
hun mobiele telefoon, of aan sneakers van een bepaald merk. Maar er zijn 
ook leerlingen voor wie een foto van hun opa en oma heel belangrijk is.  

Jij bent hierdoor nieuwsgierig geworden naar de waarde die mensen aan 
dingen toekennen. Waar hechten mensen waarde aan? Je wilt graag 
weten hoe leerlingen hierover denken. Misschien denken leerlingen uit 
klas 1 hier wel heel anders over dan leerlingen uit de bovenbouw. Je gaat 
dit onderzoeken en je wilt de uitkomst van je onderzoekje in de klas 
presenteren.  

Je gaat een artikel schrijven voor de schoolkrant. De aanleiding voor je 
artikel is het klassengesprek. Je beschrijft kort dat jullie gepraat hebben 
over de waarde die mensen aan producten toekennen. Daarna beschrijf je 
twee voorbeelden van dingen die voor jou waarde hebben. Je motiveert 
ook waarom deze spullen voor jou zoveel betekenen.  

Je wilt te weten komen wat voor andere leerlingen waardevolle producten 
zijn. Je roept leerlingen op om jou een e-mail te sturen. In de mail geven 
de leerlingen met een korte toelichting aan, wat voor hen een waardevol 
product is. Ook vraag je of ze hiervan een foto willen meesturen. Je hoopt 
dat veel leerlingen een reactie sturen en dat neem je op in je artikel. Tot 
slot vraag je of leerlingen snel willen reageren.  

Pagina: 196Voor 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-0011-a-17-2-o 9 / 9 lees verder ►►►

13p 29 Opdracht 
Schrijf het artikel voor de schoolkrant. Gebruik voor je artikel de informatie 
uit de situatiebeschrijving en eventueel de tekst ‘Onbetaalbaar eigendom’. 
Gegevens die onbekend zijn, mag je zelf bedenken. Maak er een 
samenhangend geheel van en zet er een passende titel boven. Zet je 
voor- en achternaam onder het artikel. 
Besteed in jouw artikel aandacht aan de volgende onderwerpen: 
 jezelf voorstellen met naam en klas; 
 aanleiding voor het schrijven van het artikel; 
 korte beschrijving van klassengesprek; 
 twee voorbeelden van producten die voor jou waardevol zijn; 
 motivatie bij eigen waardevolle producten;  
 oproep om e-mail te sturen; 
 vraag om foto mee te sturen; 
 hoop op reacties van veel leerlingen; 
 vraag om snelle reactie. 
 

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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Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet 
eerst door te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vijf bladzijden! 
 

Tekst 1 

 

Test koekjes 

Koekje van geknutseld deeg 
 
In de lekkerste koek zitten de beste ingrediënten. Zou je denken! Maar bij 
onze koekjestest constateerden we dat nep vaak net zo goed smaakt als 
echt. Drie koeken waarbij je iets anders eet dan je denkt. 
 
 

 

  

 

 
Lekkere trek?  
Koekjes zijn lekker, maar voor je 
gezondheid kun je ze beter laten 
staan. Ze bevatten flink wat 
ongezond vet en verder vooral 
suiker. Zo zitten er in één mergpijpje 
al snel vijf suikerklontjes en in een 
appelkoek vier. In een stroopwafel zit 
een klontje of drie. Qua energie zit je 
met één koek al snel op 150 
kilocalorieën (kcal). Van Kanjers 
Stroopwafels en Ok€ Appelkoeken is 
één koekje zelfs goed voor 200 kcal; 
dat is zo’n 10% van wat je op een 
dag aan calorieën nodig hebt.  
 
Appelkoek met appelconcentraat 
Bij de appelkoeken uit onze test prijkt 
het woord ‘appel’ steevast in de 
naam. Toch verschillen ze nogal in 
hoe ‘appelig’ ze zijn. In die van Ok€ 
zit maar 0,8% appelconcentraat. 

Volgens de fabrikant is er voor 1 kilo 
appelconcentraat 6,1 kilo appels 
gebruikt. Omgerekend zit er dus in 
één appelkoek iets meer dan 2 gram 
appel. Hoe weinig is dat? Zo weinig 
dat deze bakker met één appel maar 
liefst 58 ‘appel’-koeken kan bakken. 
In de appelsterren van Coop zit iets 
meer appel (4x zoveel), maar nog 
steeds bestaat minder dan de helft 
van de vulling uit fruit; de rest is 
suiker en hulpstoffen. Ons testpanel 
vindt Coops appelkoek het lekkerst, 
maar niet vanwege de appelsmaak. 
Ze vinden de koek van Ok€ en Coop 
evenveel en even echt naar appel 
smaken. Dat zal vooral komen door 
de synthetische aroma’s. De 
panelleden proeven dat er in die van 
Coop roomboter zit; in die van Ok€ is 
margarine gebruikt. Terwijl de 
consumenten zich de appelkoeken 
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laten smaken, vinden de experts het 
proeven geen pretje: “Dit is niet te 
eten, het lijkt wel stopverf.” En zij 
vinden de koeken niet naar echte 
appel smaken. Toch lukt het ook hen 
niet om de echte appel te 
onderscheiden van het synthetische 
aroma.  

De lekkerste 
Coop appelsterren 
Deze koek is gemaakt met roomboter 
en in de vulling zit redelijk wat appel. 
Hij bevat weinig zout, wel veel suiker.

 
test appelkoeken 
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weging voor testoordeel 65% 15% 15% 5%   

1 Coop 
appelsterren 

€1,55 7,9 €0,52 ++ □ + ++ 20 13 

2 Ok€ 
Appelkoeken 

€0,60 6,7 €0,20 + + + □ 0,8* 0 

3 Aldi 
heerlijck 
banket Midi 
Appelkoeken 

€1,25 6,5 €1,25 + - ++ + 6,5 15 

* = concentraat 
Verkrijgbaarheid: Ok€ is te koop bij onder meer Plus en Coop. 
++ zeer goed     + goed     □ redelijk     - matig     -- slecht 
 
Mergpijpjes zónder chocola en 
marsepein 
De favoriet van ons testpanel is gek 
genoeg niet het mergpijpje met echte 
ingrediënten: onze proevers vinden 
de crème mergpijpjes van Jumbo 
zónder echte chocola en marsepein 
het lekkerst. Jumbo’s bakker gebruikt 
in zijn mergpijpjes geen marsepein 
(van amandelen en suiker) maar 
‘imitatiemarsepein’. Voor het maken 

van de imitatievariant heb je twee 
grondstoffen nodig: sojabonen en 
abrikozenpitten. De amandelsmaak 
komt van synthetische aroma’s. In 
plaats van chocola moeten we het 
doen met ‘cacaofantasie’, een 
substantie die vooral bestaat uit 
suiker en plantaardige olie. De 
andere vier geteste mergpijpjes 
vallen minder in de smaak.  
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De lekkerste 
Jumbo crème mergpijpjes 
Met ‘imitatiemarsepein’ van soja-
bonen en abrikozenpitten en gevuld 

met een crème van vooral margarine 
en suiker. Bevat geen zout en weinig 
ongezond vet, maar wel vijf suiker-
klontjes per stuk. 

 
test mergpijpjes 
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weging voor testoordeel   65% 15% 15% 5%   

1 Jumbo 
crème merg-
pijpjes 

€1,52 7,4 €0,57 + □ ++ -- nep nep 

2 AH cake 
mergpijpjes 

€1,55 6,6 €0,57 □ □ ++ ++ nep nep 

3 Lidl luxe 
crème merg-
pijpen 

€1,50 6,5 €0,63 □ - ++ -- echt echt 

4 AH crème 
mergpijpjes 

€0,95 6,4 €0,63 □ □ ++ + echt echt 

5 Jumbo  
mergpijpjes 

€1,10 5,9 €0,55 □ - ++ - nep nep 

++ zeer goed     + goed     □ redelijk     - matig     -- slecht 
 
Stroopwafels met 0% roomboter 
Stroopwafels in de supermarkt zijn er 
met en zonder roomboter. Maar ‘hoe 
meer roomboter, hoe lekkerder’ gaat 
niet op. De stroopwafel van Aldi, ook 
met veel roomboter, vindt ons panel 
niet bijzonder lekker. En de 
margarinewafel van AH Basic vindt 
ons testpanel best aardig. De andere 
stroopwafels zonder roomboter, de 
biologische van Billy’s farm, eindigt 
bij zowel consumenten als experts 
onderaan. Er zijn ook stroopwafels 

met roomboter én margarine. 
Sommige huismerken verleiden de 
consument door op het etiket van het 
pakje ‘bereid met roomboter’ te 
zetten. En inderdaad: er zit 
roomboter in de vulling. Wat het 
etiket niet meldt, is dat de wafel met 
margarine is gemaakt. De experts 
waarderen de stroopwafels van 
Kanjers het meest. Hij is slechts 
gedeeltelijk met roomboter gemaakt, 
maar smaakt toch het meest naar 
roomboter.  
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De lekkerste 
Albert Heijn ‘verse’ stroopwafels 
Ze bestaan voor een kwart uit room-
boter. Dat geeft smaak. Echt ‘vers’ 

zijn ze overigens niet: de koeken zijn 
volgens AH tenminste houdbaar tot 
zes weken nadat ze gebakken zijn. 

 
test stroopwafels 
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weging voor testoordeel   65% 15% 15% 5%  

1 AH verse 
stroopwafels 

€1,80 6,5 €0,58 ++ -- □ -- 25 

2 AH stroopwafels €1,35 5,7 €0,35 + - □ -  14 

3 AH basic 
stroopwafels 

€0,75 5,6 €0,20 □ □ □ □ 0 

4 Kanjers extra grote 
stroopwafels 

€1,30 5,4 €0,41 □ - □ □ * 

5 Aldi heerlijck banket  €1,60 5,2 €0,33 □ -- - □ 23 

6 Jumbo stroopwafels 
minder suiker 

€1.95 5,0 €0,62 □ - - + 17 

7 Billy’s Farm tarwe-
stroopwafels (bio) 

€2,95 3,2 €0,94 - □ -- □ 0 

* = informatie ontbreekt 
verkrijgbaarheid: Billy’s farm is te koop bij EkoPlaza en andere natuur-
voedingswinkels.  
Kanjers is te koop bij diverse supermarkten. 
++ zeer goed     + goed     □ redelijk     - matig     -- slecht 
 
Zo hebben we getest 
We lieten 20 verschillende koeken 
proeven. Per type koek kochten we 
producten met een van elkaar 
afwijkende ingrediëntenlijst, om te 
achterhalen of de verschillen te 
proeven zijn. Verder onderzochten 
we de hoeveelheid en soort vet, de 

hoeveelheid zout en suiker en het 
aantal calorieën. 
 
Wie hebben getest? 
Het testpanel bestond uit  
40 consumenten. Naast die 
consumenten hebben ook nog 
andere experts meegedaan aan de 
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koekjesproeverij. We vroegen vier 
experts om hun mening. Het zijn 
bakkerijdocenten Fransje Wels van 
HAS Den Bosch en Danny Sutterland 
van ROC Leiden, en de bakkers Piet 
van Eden van koekjesbakkerij Veldt 
en Ronald Punselie van Punselie 
Cookie Company.  
 

Op onze site 
Houdt u van chocolate chip cookies? 
Daarvan hebben we vijf merken 
getest. Het koekje met de meeste 
chocolade, de KoekKie Chocolate 
Cookies van Aldi, is de favoriet van 
ons panel. Meer over deze koekjes 
leest u op 
www.consumentenbond.nl/koekjes. 

 
Naar een artikel van Nelleke Polderman, 
Consumentengids, februari 2015 
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Tekst 2 

 

Het gevaar van lawaai   
 
(1) “Prachtig hè, die krekels, hoor je 
ze?” Nee, Ron Faber hoorde er 
helemaal niets van deze zomer, 
tijdens de vakantie met zijn gezin in 
Frankrijk. Mevrouw Faber had het 5 

concert, dat typisch mediterrane 
zomergeluid, graag met haar man 
gedeeld. Het komt er niet meer van. 
Als gevolg van gehoorschade die 
Faber tijdens zijn werk opliep, vallen 10 

hoge tonen buiten zijn bereik. 
(2) Faber is motoragent bij het korps 
Zuid-Oost Friesland en zit het over-
grote deel van zijn werktijd op de 
weg. Hij staat bloot aan nogal wat 15 

decibellen gedurende de dag. Als hij 
bijvoorbeeld met hoge snelheid over 
de weg rijdt, heeft hij last van 
windgeruis. De continue druk van het 
mobilofoonverkeer via de speaker in 20 

zijn helm is ook belastend. “Al rijdend 
krijgen we gesprekken van alle hulp-
diensten mee. De hele dag geklets. 
Hard vooral, om boven verkeers-
geluid en windgeruis uit te komen.” 25 

(3) De krekels waren een confronta-
tie. Een paar weken daarvoor had 
Ron Faber tijdens de periodieke 
bedrijfsgezondheidscheck al ontdekt 
dat zijn gehoor in slechts twee jaar 30 

tijd sterk is afgenomen. Daar is hij 
behoorlijk van geschrokken. Vandaar 
dat Faber zich nu sterk maakt voor 
preventie. Hij heeft ook al wat 
bereikt! Hij kreeg het voor elkaar dat 35 

de helm voorzien wordt van filters 
met betere geluidsdemping. Tegen-
woordig zijn politiemotoren voorzien 
van bredere windschermen, waar-
door de bestuurder minder last van 40 

ruis heeft. 

(4) “Lawaai is een sluipmoordenaar”, 
zegt Bas Sorgdrager van het Neder-
lands Centrum voor Beroepsziekten. 
“Fraai, stoer, hip? Dat is gehoor-45 

bescherming niet, maar lawaai op de 
werkvloer is echt een probleem. Van-
daar dat gehoorbescherming op de 
werkvloer hard nodig is, omdat veel 
mensen het gevaar van lawaai 50 

onderschatten.”  
(5) Lawaai op de werkvloer kun je 
verdelen in verschillende soorten. Er 
zijn beroepen die met mechanisch 
lawaai geconfronteerd worden. Een 55 

voorbeeld hiervan is de bouwnijver-
heid. Mensen die in die sector 
werken, werken vaak met machines. 
Ook industrie, defensie, groenvoor-
ziening, muziek en de vervoerssector 60 

zijn risicovol. Mensen die in die 
sector werken, hebben ook vaak te 
maken met mechanisch lawaai. Het 
dragen van gehoorbescherming is 
hier algemeen geaccepteerd. Daar-65 

naast is er nog een andere vorm van 
lawaai op de werkvloer, namelijk 
beroepen die met levend lawaai te 
maken hebben. Deze vorm van 
lawaai is minder bekend, maar is wel 70 

degelijk een risico. Een voorbeeld 
van een beroepsgroep die met 
levend lawaai wordt geconfronteerd 
is de veeteelt met het biggengekrijs. 
Ook de kinderopvang is hier een 75 

duidelijk voorbeeld van. Net zoals dat 
werken in zwembaden, gymzalen en 
horeca een risico oplevert. De 
gevolgen van het probleem kunnen 
volgens Sorgdrager ernstig zijn. 80 

“Door lawaai functioneren 
werknemers slechter. Het gevolg 
daarvan is dat mensen hun baan 
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kunnen verliezen. Een ander gevolg 
kan zijn dat mensen gehoorbeschadi-85 

ging oplopen en hierdoor hun werk 
niet meer kunnen uitvoeren.” 
(6) Lawaai op het werk is een vast 
item in de verplichte jaarlijkse risico-
inventarisatie van bedrijven. Geluids-90 

overlast maakt deel uit van arbo-
beleid, maar iedereen met gehoor-
bescherming uitrusten is volgens Bas 
Sorgdrager en Ilke Jellema van de 
Nationale Hoorstichting te kort door 95 

de bocht. Zij pleiten voor maatrege-
len in de categorie bronbestrijding. 
Jellema: “Kan lawaai worden voor-
komen? Kun je werknemers beter 
afschermen? Is het mogelijk het 100 

aantal personen dat blootstaat aan 
lawaai te verminderen? Werkgevers 
vrezen dat aanpassingen kostbaar 
zijn, maar ook kleine ingrepen 
hebben veel effect. Creativiteit kan 105 

uitval onder werknemers voorkomen. 
Vaak wordt vergeten dat gehoor-
aandoeningen indirect oorzaak zijn 
van het ontstaan van andere 
klachten, zoals overspannenheid. 110 

Horen doe je met je oren, maar als 
die minder functioneren, ook met je 
hersenen. Daarnaast zijn mensen 
met gehooraandoeningen vaker ziek, 
maar ook langer.” 115 

(7) Als individuele gehoor-
bescherming een oplossing is, horen 
werkgevers te weten dat goede 
bescherming verder gaat dan de 
bekende gele schuimdopjes. “Die 120 

werken wel, maar zitten niet lekker. 

Je krijgt de neiging ze na een tijdje 
weer uit te doen”, weet Jellema. “Iets 
duurder maar beter zijn op maat 
gemaakte doppen, otoplastieken. Die 125 

bevatten een filter waarmee je alleen 
de schadelijke geluiden kunt 
dempen. En ze gaan langer mee, dus 
hoeven uiteindelijk niet duurder te 
zijn.” 130 

(8) Sorgdrager: “Bij onderzoek onder 
300.000 werknemers, ontdekte de 
arbeidsinspectie dat een derde van 
de gehoorbescherming niet of niet 
goed gebruikt wordt. Niet uit onwil, 135 

maar omdat je met gehoor-
beschermers niet goed kunt 
communiceren, waarschuwings-
geluiden niet opvangt of het 
productieproces niet kunt volgen. Dit 140 

resulteerde in de ontwikkeling van 
een nieuw soort dempingsfilter, waar-
door omgevingsgeluid niet meer  
100 procent wordt afgesloten.” 
(9) Niet alleen werkgevers zijn 145 

nonchalant, ook werknemers denken 
al snel: mij overkomt het niet. 
Jellema weet dat gehoorbeschadi-
ging een sluipend proces is. Soms 
zijn de gevolgen van te veel lawaai 150 

pas laat, veel later merkbaar. Hij 
geeft dan ook het volgende advies: 
“Gehoorbescherming past niet altijd 
bij de bedrijfscultuur, soms vinden 
werknemers het niet stoer zichzelf te 155 

beschermen. Bescherming draag je 
niet voor je baas, dat doe je voor 
jezelf. Oren heb je ook in je vrije tijd 
nodig, dus bescherm ze!”

 
Naar een artikel van Sandra van Maanen,  
de Gelderlander, 11 januari 2014 
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MET EEN 
ALLEEN 
KOMEN ZIJ
ER NIET 

Tekst 3 

 
 

 
 

  
  
  
  

 
 

Instrumen-
ten en 
lessen aan 
het conser-

vatorium voor 
jongeren uit de 
sloppenwijken van 
Buenos Aires, 
Argentinië.  
 
 

Een studie-
beurs voor een 
opleiding tot 
verpleeg-

kundige voor een 
studente in Thailand. 
 
 

Attributen voor 
een eigen kap-
perszaak van 
een jonge man 

uit Indonesië. 

Talent Foundation PvT helpt kansarme jongeren uit landen als Kenia, Nepal, 
Indonesië, Thailand en Argentinië om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. 
Dat doen we door het werven van fondsen en donaties. Jaarlijks helpen we zo een 
veertigtal individuele talenten om hun droom te verwezenlijken. Op onze website lees 
je hun verhalen: www.talentfoundation.nl. 
We zijn bewust een kleine, doelgerichte organisatie met lage kosten, door 
vrijwilligers die zich belangeloos voor ons inzetten. Slimme samenwerking met lokale 
landencommissies en intermediairs zorgt dat de financiële ondersteuning direct en 
vrijwel volledig ten goede komt aan onze talenten. We ondersteunen individuele 
talenten die worden aanbevolen door onze intermediairs ter plekke. Voorwaarden 
voor onze ondersteuning: 
– leeftijd 15-25 jaar 
– zeer ambitieus, gemotiveerd 
– lokale voorbeeldfunctie 
 

Naar een advertentie uit NRC-charity-award 

Help mee om 
de dromen van 
onze talenten te 
verwezenlijken! 
Word donateur! 
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Tekst 4 

 

Nog lekkerder!  
 
(1) Eten. De meeste mensen zijn er 
niet zo heel erg mee bezig. Denken 
ze. Dat weet ik als schrijver van 
artikelen over gezonde voeding maar 
al te goed! Maar elk mens neemt 5 

gemiddeld maar liefst 226 beslis-
singen per dag die met eten te 
maken hebben. Dat gaat heel gemak-
kelijk, leggen voedingsdeskundige 
Jaap Seidell en Jutka Halberstadt uit 10 

in een winkelcentrum in Amsterdam. 
Halberstadt: “Als je hier binnenloopt, 
kom je direct langs gespecialiseerde 
voedingszaken. Bakkers blazen de 
geur van versgebakken brood bewust 15 

de gangpaden op. En als je bij de 
Hema een paar sokken afrekent, 
vraagt de caissière tegenwoordig 
bewust of je er iets lekkers bij wilt. 
Dat is beleid.” 20 

(2) Seidell heeft eens gekeken naar 
het mogelijke effect van al die ver-
leidingen aan het einde van de 
middag bij een treinstation. “Zo 
tussen vijf en zeven uur komen er 25 

veel mensen langs die iets eten: een 
snack, een ijsje, een milkshake. Aan 
al die mensen vroegen we waarom 
ze dat gekocht hadden. Steevast 
keken ze dan verbaasd naar hun 30 

handen, alsof het eten er vanzelf in 
was komen vliegen. In het kader van 
een ander onderzoek vroegen we 
mensen zich te herinneren wat ze de 
dag ervoor hadden gegeten. Daar 35 

hadden ze meestal geen idee meer 
van.” 
(3) Wie bewuster omgaat met eten, 
denkt goede keuzes te maken, maar 
je belandt al snel in een voedsel-40 

mijnenveld. Neem nou olijfolie. Die is 

goed voor je. En dus werken wij in 
Nederland zes keer meer olijfolie weg 
dan vijftien jaar geleden. Al die 
olijven moeten ergens vandaan 45 

komen. Daarom gaat nu bijvoorbeeld 
in Spanje 80 procent van het 
schaarse regenwater naar de irrigatie 
van olijfbomen. Maar hebben we al 
die olijfolie wel nodig?  50 

(4) “Welk product kun je dan het best 
kiezen? Consumenten komen daar 
vaak niet uit”, zeggen Seidell en 
Halberstadt. Ze schreven er een 
boek over: ‘Het voedsellabyrint’. Dat 55 

staat vol inzichten in de oorzaken 
van ons eetgedrag, aangevuld met 
praktische aanbevelingen om 
gezonder en duurzamer te eten. “Er 
zijn al veel boeken die over voeding 60 

gaan en ze staan altijd vol 
dwingende tips: eet dit niet, dat wel”, 
zegt Seidell. “Wij proberen daar 
afstand van te nemen en vooral te 
verklaren hoe het komt dat mensen 65 

bepaalde keuzes maken. Mensen 
worden niet met opzet dik, ze leven 
in een maatschappij die te veel eten 
en te weinig bewegen heel makkelijk 
maakt.” 70 

(5) Seidell en Halberstadt willen 
‘stroomopwaarts’ werken: niet de 
gevolgen van onze dikmakende 
maatschappij aanpakken, maar de 
oorzaken laten zien, zodat mensen 75 

geholpen worden de juiste keuzes te 
maken. Juist het aandacht schenken 
aan gezond leven speelt daarbij een 
belangrijke rol. Eten is belangrijk en 
doen we elke dag. Toch zijn er 80 

verschillen merkbaar. Zo is vers en 
gezond eten in arme wijken minder 
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goed te krijgen. En wie minder geld 
te besteden heeft, kiest vaker voor 
goedkoop, energierijk voedsel. In 85 

achterstandswijken zijn ook meer 
goedkope snackbars. En door het 
ontbreken van parken en speeltuinen 
worden de mensen er sneller dik. 
(6) De strijd om betere producten in 90 

de supermarkten is taai. Overheid, 
producenten en inkopers wijzen 
daarbij graag naar de consument, die 
immers zelf kiest wat hij eet en die 
het niet pikt als zijn eten minder zoet, 95 

zout of vet wordt gemaakt. In het 
Amsterdamse winkelcentrum lopen 
Seidell en Halberstadt inmiddels in 
de supermarkt. Al bij de groente-
afdeling staat Seidell stil. “Groente 100 

vinden veel mensen duur en het 
klaarmaken kost tijd. Wat hier bij zou 
moeten liggen, is de diepvries-
groente: bijna net zo gezond en veel 
goedkoper.” Even verderop, bij de 105 

smeer- en bakboters, valt het enorme 
aanbod op. De consument heeft het 
voor het kiezen: met of zonder olijf-

olie, kinderboter, halvarine, marga-
rine. Seidell pakt een halvarine en 110 

leest de aanbeveling ‘Bevat belang-
rijke bouwstenen voor de hersenen’. 
“Vroeger zette de fabrikant erop dat 
je kind er slimmer van wordt. Maar 
dat mag niet meer.” 115 

(7) Lopend langs de schappen valt 
vooral op hoeveel producten er zijn 
gemaakt om in kinderhandjes terecht 
te komen. Er zijn speciale mierzoete 
kindersapjes, waar al het etiket 120 

‘bessensap’ op mag als er zo 
ongeveer een besje per liter aan te 
pas komt.  Even verderop staan 
schappen vol biologische producten. 
“Je krijgt het idee dat die gezonder 125 

zijn, omdat het biologisch is, maar 
suiker is ook een natuurproduct.” 
Halberstadt vult aan dat de super-
foodtrend op zich niet verkeerd is. 
“Het sexy maken van rode linzen is 130 

uitstekend. Maar mensen wijs maken 
dat ze alleen goed bezig zijn als ze 
dure dingen kopen, is natuurlijk niet 
de bedoeling.”

 
Naar een artikel van Lindy Jense,  
de Gelderlander, 13 december 2014 
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Tekst 5 

 

Onbetaalbaar eigendom  
 
(1) Als we in Nederland ergens goed 
in zijn, dan is het wel in het aanhalen 
van de broekriem. Zodra er econo-
misch slechte tijden aanbreken, gaan 
we zuiniger aan doen, onze schulden 5 

afbetalen en sparen. Ook nu weer, 
tot wanhoop van auto- en meubel-
verkopers, middenstand en horeca. 
Ineens blijken we veel langer te 
kunnen doen met die auto en dat 10 

bankstel. We hoeven helemaal geen 
nieuwe spullen, de oude zijn nog 
goed genoeg.  
(2) En worden we ongelukkiger van 
deze ‘koopstaking’, om het zo maar 15 

even te noemen? Welnee. Diep van 
binnen beseffen we al te goed dat 
geluk slechts tot op zekere hoogte 
samenhangt met materieel bezit. En 
dan ook nog eens op een manier die 20 

niets met geld te maken heeft.  
(3) Bezittingen worden doorgaans 
beschouwd als voorwerpen waaraan 
we waarde hechten, omdat ze 
praktisch nut of financiële waarde 25 

hebben. Maar het zijn juist de zaken 
die niet zo praktisch of duur zijn 
waaraan we de meeste waarde 
toekennen en die we voor geen goud 
zouden willen kwijtraken.  30 

(4) Kijk maar naar mensen die 
moeten vluchten voor een brand of 
overstroming. Ze wagen desnoods 
hun leven om een paar spullen te 
redden die voor anderen waardeloos 35 

zouden zijn. Oude foto’s, afgedragen 
babyschoentjes, een uitgedroogd 
bruidsboeket, de halsband van hun 
overleden hond. Ze missen de rest 
van hun leven de emotionele kost-40 

baarheden die ze niet hebben kun-
nen redden.  
(5) Wat is dat toch, die enorme senti-
mentele waarde die we aan bepaalde 
spullen toekennen? Dieren doen dat 45 

niet. Dat zie je terug in hun dage-
lijkse praktijk. Dieren gebruiken voor-
werpen wel als gereedschap om 
voedsel te vergaren of als materiaal 
om nesten te bouwen en te ver-50 

sieren. Maar zodra dat doel is 
bereikt, kijken ze niet meer naar hun 
spullen om. Voor hen is nut van 
belang.  
(6) Wij mensen daarentegen zijn van 55 

nature in staat om aan de gekste 
dingen emotionele waarde toe te 
kennen. Dat geldt voor jong en oud. 
Het begint al vaak in de wieg, bij de 
baby die net zolang huilt tot hij zijn 60 

zachte doekje voelt en ruikt. We zien 
het bij de peuter die nergens naartoe 
wil zonder zijn knuffel, bij de kleuter 
die begint te gillen als een ander kind 
aan zijn favoriete speelgoed komt en 65 

bij het jonge kind dat per se elke dag 
zijn lievelingstrui naar school aan wil.  
(7) Psychologen hebben de afgelo-
pen decennia onderzoek gedaan 
naar dit fenomeen. Ze hebben 70 

ontdekt dat we emotionele waarde 
aan bepaalde bezittingen toekennen 
omdat ons dat veel voordelen 
oplevert.  
(8) Om te beginnen gaat het meestal 75 

om dingen die ons een prettig gevoel 
geven en zelfs kunnen opbeuren. Het 
lapje in de wieg bijvoorbeeld ruikt 
lekker naar moedermelk en allerlei 
andere bekende geuren die de baby 80 

een veilig gevoel geven. Bepaald 
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speelgoed maakt deel uit van de 
prettige fantasiewereld van het kind, 
dus mag niemand anders eraan 
komen. De lievelingstrui zit lekker, 85 

staat mooi en geeft het onzekere 
kind zelfvertrouwen op school.  
(9) Ook als volwassenen omringen 
we ons graag met voorwerpen die 
een goed gevoel kunnen oproepen. 90 

Zoals foto’s van de kinderen, de 
oude klok van opa, souvenirs van 
fijne vakanties en mooie reizen. Maar 
ook kunstvoorwerpen, boeken, cd’s 
en dvd’s.  95 

(10) De attributen waaraan we zo 
sterk zijn gehecht dienen ook om, 
zoals psychologen dat noemen, ons 
‘zelfconcept’ uit te drukken. Ze 
vormen in de loop der jaren de 100 

decorstukken van onze persoonlijk-
heid en identiteit. We hebben ze 
nodig om onszelf in te prenten waar 
we vandaan komen, wie we zijn, wat 
we van belang vinden in ons leven en 105 

wat we willen uitstralen tegenover 
anderen. De versleten saxofoon in de 
hoek van de kamer staat daar niet 
alleen om op te spelen, maar ook om 
gezien te worden. Het instrument 110 

straalt uit dat de eigenaar van muziek 
houdt, waarschijnlijk blues of jazz. 
Dat hij of zij zelf kan spelen en dat 
ook blijkbaar al vrij lang en nog 
steeds geregeld doet. Die sax vormt 115 

dus een belangrijk onderdeel van zijn 
of haar leven. Dat sommige spullen 
zo belangrijk zijn voor de identiteit 
van een mens, wil niet zeggen dat 

het ook altijd statussymbolen zijn 120 

zoals vaak wordt beweerd. Denk 
maar aan oude foto’s of knuffels, 
daar valt nauwelijks status aan te 
ontlenen. Maar sommige dierbare 
spullen kunnen wel dat bijkomende 125 

voordeel hebben. Een kunstliefheb-
ber kan intens genieten van zijn 
collectie en er tegelijkertijd in 
bepaalde kringen goede sier mee 
maken. De eigenaar van het status-130 

symbool bij uitstek, een mooie auto, 
kan het ook gewoon heerlijk vinden 
om erin rond te rijden.  
(11) We hechten ook veel waarde 
aan bepaalde spullen omdat ze onze 135 

bezitsdrang bevredigen; die 
ingebouwde behoefte om bepaalde 
dingen te hebben waar niemand, 
maar dan ook niemand aan mag 
komen zonder onze toestemming. 140 

Deze spullen zijn als het ware 
verlengstukken van ons lichaam en 
onze geest, waar ook iedereen vanaf 
moet blijven. Hoe sterk die bezits-
drang is, blijkt wel uit de felheid 145 

waarmee we reageren als een geliefd 
voorwerp ons wordt ontnomen of 
moedwillig wordt beschadigd. Een 
dikke kras in de deur van je mooie 
auto doet bijna fysiek pijn en voelt 150 

bijna alsof je zelf beschadigd wordt.  
(12) Kortom: we worden vooral 
gelukkig van de bezittingen waaraan 
we sterke emotionele waarde 
hechten en die hoeven niet per se 155 

duur te zijn. Daarom is bezuinigen op 
spullen helemaal niet erg. 

 
Naar een artikel van José van der Sman, 
Elsevier, 2 maart 2013 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van 
de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), 
raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 

einde  
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Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 

 
 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 

 
1 Over welk soort koekjes lees je informatie op de website 

www.consumentenbond.nl/koekjes? 
 

 ............................................................................................................  
 
2 Hoeveel Ok€ Appelkoeken kan een bakker met één appel bakken? 
 

 ............................................................................................................  
 
3 Van welke twee grondstoffen wordt imitatiemarsepein gemaakt?  

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

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

 
4 Hoe krijgen de meeste mergpijpjes een amandelsmaak?  
 

 ............................................................................................................  
 
5 Welk merk mergpijpje scoort matig op het testonderdeel ‘vet’ en slecht 

op het testonderdeel ‘etiket’?  
 

 ............................................................................................................  
 
6 Welk merk stroopwafel kost meer dan 40 eurocent per 100 gram en 

scoort op het testonderdeel ‘zout’ matig?  
 

 ............................................................................................................  
 
7 Van welk merk stroopwafel ontbreekt de informatie over het 

percentage roomboter?  
 

 ............................................................................................................  
 
8 Welke expert werkt bij koekjesbakkerij Veldt? 
 

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

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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9 Welke van alle geteste koeken heeft het hoogste testoordeel?  
 

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

Tekst 2 

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

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Tekst 3 

 
 3 Zet een kruisje bij ‘wel’ of ‘niet’. 

 

 wel niet 

Je moet ambitieus zijn.   

Je moet bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen.     

Je moet een inspiratiebron zijn voor anderen.   

Je moet goed kunnen leren.   

Je moet tussen de 15 en 25 jaar zijn.   

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C 
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 8 Zet een kruisje bij ‘wel’ of ‘niet’. 
 

 wel niet 

 

 
 

 
Bayu heeft een yoga-cursus gevolgd en kan 
zich nu goed ontspannen. 

  

 

 
 

 
Betty heeft een kookcursus gevolgd en kan 
nu een restaurant beginnen. 

  

 

 
 

 
Silah kan nu zelf het land bewerken en zijn 
vrouw verkoopt de producten die hij 
verbouwt. 

  

 

 
 

 
Winnie is 50 jaar en wil een timmerwinkel 
beginnen, zodat zij zelf meubels kan maken 
en verkopen. 

  

 

 
 

 
Tarmini wil een schoenenwinkel beginnen, 
zodat hij zelf schoenen kan maken en 
repareren. 
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Tekst 4 

 
 9 Kruis de twee juiste acties aan. 

 

De geur van versgebakken brood bewust de winkel in blazen.  

De winkel zo inrichten dat klanten door de hele winkel moeten 
lopen. 

 

Exclusieve producten op het gebied van voeding aanbieden.  

Extra reclame maken voor voeding.  

Gezonde producten op opvallende plekken in de winkel 
aanbieden. 

 

Klanten bij het afrekenen vragen of ze er nog iets lekkers bij willen 
hebben. 

 

Kortingsbonnen bij de ingang uitdelen.  

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 
 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 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 

Pagina: 218Voor 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-0011-a-17-2-u 8 / 10 lees verder ►►►

 21 Kruis bij elk kenmerk ‘wel’ of ‘niet’ aan. 
 

 wel niet 

Het product is duur.   

Het product is een merkproduct.   

Het product is moeilijk te verkrijgen.   

Het product heeft een persoonlijke betekenis.   

Het product roept een bijzondere herinnering op.   

 
 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 Kruis de twee juiste antwoorden aan. 

 

De eigenaar geeft muziekles.  

De eigenaar houdt van een bepaald soort muziek.  

De eigenaar houdt van oude spullen.  

De eigenaar is lid van een muziekclub.  

De eigenaar kan moeilijk oude spullen weggooien.  

De eigenaar laat zien dat hij een instrument kan bespelen.  

 
 28 A B C D 
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Schrijfopdracht 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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KB-0011-a-17-2-o-E   

erratumblad 2017-2 
 

Nederlands CSE KB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen Nederlands KB vmbo op dinsdag 20 juni, aanvang 13.30 uur, 
moet de volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de kandidaten bekend 
zijn. 
 
 
Op pagina 9 van het opgavenboekje moet aan het einde van de schrijfopdracht de 
volgende zin toegevoegd worden: 
 
Let op: Zorg ervoor dat je tekst minimaal uit 100 woorden bestaat. Bij minder dan 100 
woorden krijg je geen punten voor taalgebruik. 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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KB-0011-a-16-1-o 

Examen VMBO-KB 

2016 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 

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

Dit examen bestaat uit 26 vragen, een samenvattingsopdracht en een 
schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 17 mei

13.30 - 15.30 uur
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Tekst 1   

4p 1 Zoekend lezen 
Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
1 Welk merk en type gehaktbal scoort voor dierenwelzijn ‘zeer goed’ en 

voor ongezond vet ‘redelijk’?  
2 In het artikel lees je een aantal tips over het veilig eten van gehakt. 

Noem drie tips.  
3 De gehaktbal van De Vegetarische Slager is gemaakt van 100% 

plantaardig gehakt.  
Welke kleur heeft deze gehaktbal?  

4 Het testoordeel bestaat uit een aantal onderdelen.  
Voor hoeveel procent telt ‘dierenwelzijn’ mee?  

5 Welk merk en type gehakt heeft wel een voldoende voor het 
testoordeel, maar een slecht voor ongezond vet? 

6 Naar welke drie aspecten wordt gekeken als de milieubelasting wordt 
beoordeeld?  

7 Welke twee supermarkten krijgen het keurmerk ‘beste koop’?  
8 Welk merk en type gehaktbal bevat het meeste vet? 
9 In deze test is bij het draaien van ballen gebruik gemaakt van 

gehaktkruidenmix.  
Waarin werden de ballen uit deze test gebraden?  

10 Wat is de laagste gehaktprijs per kilo in euro’s? 
 

Tekst 2   

9p 2 Samenvattingsopdracht 
Vat de tekst ‘Laat maar hangen’ samen in maximaal 200 woorden. 
Besteed daarbij alleen aandacht aan de volgende punten: 
1 hoe ouders verveling ervaren; 
2 de zienswijze van Dijkstra op verveling; 
3 de functie van vervelen volgens Dijkstra;  
4 het gevolg van het feit dat er volgens De Valck steeds minder 

ongestructureerde tijd beschikbaar is; 
5 het effect op je verdere ontwikkeling wanneer je als kind van bedachte 

activiteit naar bedachte activiteit gaat;  
6 hoe ouders volgens De Valck het beste met verveling om moeten gaan 

en het positieve effect hiervan; 
7 de voorwaarde die Dijkstra stelt om verveling niet in de hand te 

werken; 
8 de vier redenen waarom pubers hangmomenten nodig hebben. 
 
Maak er een samenhangend geheel van. Gebruik geen telegramstijl. 
Noem niet onnodig voorbeelden. Tel de woorden en zet het aantal onder 
de samenvatting. Zet de titel erboven. 
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Tekst 3   

 
1p 3 Het belangrijkste doel van deze advertentie is  

A activeren. 
B adviseren. 
C instrueren. 
D overtuigen. 
 

1p 4 Wat is vooral het welvaartsprobleem waar de advertentie op doelt?  
 

1p 5 CooP-Africa ondersteunt lokale projecten. Wat doet de organisatie 
precies?  
De organisatie 
A regelt nieuwe fietsen voor mensen uit Afrika. 
B roept Nederlanders op om oude fietsen naar Afrika te sturen. 
C verzorgt fietslessen voor mensen in Afrika.  
D zorgt dat oude fietsen in Afrika hergebruikt worden. 
 

1p 6 In het logo van CooP-Africa zie je linksonder een afbeelding van een 
mens op een fiets. Daarbij staat de tekst ‘een fiets maakt het verschil’.  
Welk uitspraak past het best bij ‘een fiets maakt het verschil’? 
Met een fiets 
A ben je een betere ondernemer.  
B geniet je meer aanzien in ontwikkelingslanden.  
C heb je meer kans op een betere toekomst.  
D kun je makkelijk naar school fietsen. 
 
 

Tekst 4   

 
1p 7 In alinea 1 wordt gesproken over Europese wegbeheerders.  

Wat is het einddoel van deze wegbeheerders? 
A bevorderen dat Europese automobilisten verkeersborden boven de 

snelweg begrijpen 
B een naslagwerk maken dat bij toekomstige projecten gebruikt kan 

worden 
C een test over verkeersborden afnemen onder duizenden Europese 

automobilisten 
D waarschuwingen geven aan Nederlandse automobilisten in een 

begrijpelijke taal 
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1p 8 In alinea 3 wordt gesproken over een naslagwerk dat bij toekomstige 
projecten gebruikt kan worden.  
Wat wordt met dat naslagwerk bedoeld? 
een beschrijving van  
A alle gemaakte afspraken en regels over begrijpelijke verkeersborden 

en tekens 
B alle Europese verkeersborden en tekens 
C alle testgegevens die via internet verzameld zijn 
D de algemene werkwijze van de Europese wegbeheerders 
 

1p 9 Wat is het verband tussen alinea 5 en alinea 6? 
Alinea 6 geeft een 
A conclusie bij alinea 5.  
B tegenstelling bij alinea 5. 
C uitbreiding bij alinea 5. 
D voorbeeld bij alinea 5.  
 

1p 10 In alinea 6 lees je dat het onderzoek naar verkeersborden al veel heeft 
opgeleverd.   
Op welke manier kun je voor buitenlandse automobilisten het beste een 
file aankondigen? 
een verkeersbord met  
A alleen symbolen  
B alleen tekst  
C een combinatie van symbool en tekst  
D een symbool en tekst in eigen taal  
 

1p 11 In Nederland is de test vaak als eerste afgerond, stelt Remeijn in alinea 7. 
 Noem de twee verklaringen waardoor dit komt. 
 

1p 12 Is de internettest volgens Theeuwes bruikbaar? 
A alleen achter de computer 
B heel erg goed 
C helemaal niet 
D redelijk, als startpunt 
 

1p 13 De tekst eindigt met een 
A conclusie. 
B samenvatting.  
C toekomstverwachting. 
D uitsmijter. 
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1p 14 Wat is het doel van de schrijver?  
Hij wil de lezer  
A informeren over begrijpelijke, Europese verkeersborden. 
B overhalen mee te doen aan de internettest. 
C overtuigen van het belang van begrijpelijke, Europese verkeersborden. 
D uitleg geven over het invullen van de internettest. 
 

1p 15 De titel van de tekst is ‘Weg met spraakverwarring’. Je kunt het woordje 
‘weg’ op verschillende manieren opvatten. 
Wat wordt hier met het woord ‘weg’ bedoeld?   
A ‘snelweg’ en ‘onverharde weg’ 
B ‘snelweg’  en ‘verdwenen’ 
C uitsluitend als ‘snelweg’  
D uitsluitend als ‘verdwenen’ 
 
 

Tekst 5   

 
1p 16 Een schrijver kan verschillende doelen hebben met het schrijven van een 

tekst.  
Welke twee schrijfdoelen zie je met name terug in deze tekst?  
A amuseren en informeren 
B amuseren en overtuigen 
C informeren en overtuigen 
D informeren en tot handelen aanzetten 
 

1p 17 Hoe wordt de tekst ingeleid in alinea 1? 
De tekst wordt ingeleid door 
A de aanleiding te noemen voor het schrijven van het artikel. 
B een voorbeeld te geven bij het onderwerp. 
C een voor de tekst belangrijke vraag te stellen.  
D het standpunt van de schrijver weer te geven. 
 

1p 18 De alinea’s 2, 3 en 4 horen bij elkaar.  
Welke vraag geeft het beste de inhoud van de alinea’s 2, 3 en 4 samen 
weer? 
A Bestaan er verschillen tussen jongens en meisjes? 
B Verschillen hersenen van jongens en meisjes? 
C Waarom verschillen de verwachtingen van ouders en leerkrachten? 
D Wat zijn de oorzaken voor verschillen tussen jongens en meisjes? 
 

1p 19 De schrijver is het niet eens met journalisten die aangeven dat er geen 
verschillen bestaan tussen jongens en meisjes.  
 Citeer een woord of woordgroep uit alinea 2 waaruit blijkt dat de 

schrijver het niet eens is met deze journalisten. 
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1p 20 “Dit wordt ook wel de ‘sekse-stereotypering’ genoemd.” (regels 25-27)  
 Leg uit wat er in de tekst met ‘sekse-stereotypering’ bedoeld wordt.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 woorden. 
 

1p 21 “Mannen en vrouwen verschillen in ten minste vier T’s: Talents, Tastes, 
Temperaments en Tails.” (regels 68-71)  
 Welke van deze vier T’s is geen eigenschap van de man of vrouw 

zelf? 
 

2p 22 “Mannen en vrouwen verschillen in ten minste vier T’s: Talents, Tastes, 
Temperaments en Tails.” (regels 68-71)  
 Leg voor iedere T uit wat het verschil tussen mannen en vrouwen is.  
− Talents 
− Tastes  
− Temperaments  
− Tails 
 

1p 23 Welke tekststructuur herken je in alinea 6 tot en met 9?  
A middel – doel 
B opsomming 
C overeenkomst – verschil 
D voorwaarde 
 

1p 24 “Mannen zijn gemiddeld competitiever ingesteld (…)” (regels 101-102) 
 Citeer twee woorden of woordgroepen die de schrijver in alinea 8 

gebruikt voor ‘competitiever’. 
 

1p 25 “De prooi (…) pad zijn.” (regels 144-152)  
Dit tekstgedeelte geeft een verklaring voor het verschil tussen mannen en 
vrouwen in 
A Tails. 
B Talents. 
C Tastes. 
D Temperaments. 
 

1p 26 Een schrijver kan een tekst op verschillende manieren afsluiten: 
1 door een aanbeveling te doen 
2 door een conclusie te trekken 
3 door een samenvatting te geven 
4 door een toekomstverwachting te geven 
 Welke twee manieren vind je terug in alinea 11 van deze tekst? 
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1p 27 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte weer van deze tekst? 
A De aangeboren verschillen tussen jongens en meisjes moeten niet 

ontkend worden. 
B De onderzochte verschillen tussen jongens en meisjes zijn 

gemiddelden. 
C Jongens en meisjes zijn zowel op ruimtelijk als verbaal gebied 

verschillend. 
D Wetenschappers zijn het oneens over de verschillen tussen jongens 

en meisjes.  
 
 

Pagina: 229Voor 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-0011-a-16-1-o 8 / 9 lees verder ►►►

Schrijfopdracht   

 
Traditiegetrouw vindt op de eerste vrijdag van april op jouw school de 
‘Beroependag’ plaats. Op die dag krijgen alle leerlingen van 3 vmbo 
centrale voorlichting over beroepen en de daarbij passende 
vervolgopleidingen. Enkele weken voor de Beroependag komt de decaan, 
meneer Jacobs, in jouw klas voor de inschrijving. Iedere leerling moet zich 
inschrijven voor drie presentaties. Meneer Jacobs heeft bij de 
samenstelling van het programma een onderscheid gemaakt tussen 
mannen- en vrouwenberoepen. 
 
Tijdens het uitdelen van het programma blijkt dat nogal wat leerlingen het 
oneens zijn met deze opzet van de Beroependag. “Een onderscheid 
tussen mannen- en vrouwenberoepen is echt niet meer van deze tijd”, 
mopperen verschillende klasgenoten. Jullie decaan reageert daarop door 
te zeggen dat nou eenmaal niet alle beroepen door zowel mannen als 
vrouwen worden uitgevoerd. Hij haalt daarnaast de tekst ‘Waarom 
jongens geen meisjes zijn en meisjes geen jongens’ aan, die jullie 
onlangs gelezen hebben. In die tekst wordt gezegd dat jongens en 
meisjes wel degelijk verschillen. Dat rechtvaardigt volgens de decaan een 
onderscheid in mannen- en vrouwenberoepen. Een klasgenoot is het met 
de decaan eens. “Er zijn volgens mij genoeg beroepen die geschikter zijn 
voor meisjes dan voor jongens en andersom”, geeft hij aan. 
 
De discussie gaat nog even door en jullie worden het niet eens over de 
vraag of een onderscheid tussen mannen- en vrouwenberoepen terecht 
is. Meneer Jacobs stelt voor om deze vraag voor te leggen aan het 
populaire televisieprogramma ‘Kan ik je iets vragen?’ van de 
televisiezender T10. In dat programma gaat de presentator op zoek naar 
antwoorden op vragen van kijkers. Meneer Jacobs vraagt je een brief te 
sturen naar de redactie van dit televisieprogramma om haar de vraag uit 
jullie klas voor te leggen en te verzoeken of de vraag beantwoord kan 
worden in het televisieprogramma.  
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13p 28 Opdracht 
Schrijf een brief naar T10, ter attentie van de redactie van het programma 
‘Kan ik je iets vragen?’.  
Bedenk zelf een volledig adres van de televisiezender. 
Dateer de brief op 10 maart 2016.  
Gebruik voor je brief de gegevens uit de tekst op de vorige bladzijde en 
eventueel de tekst ‘Waarom jongens geen meisjes zijn en meisjes geen 
jongens’. Gegevens die niet in de opdracht vermeld staan, moet je zelf 
bedenken. 
Besteed in je brief aandacht aan de volgende punten: 
− jezelf voorstellen met naam, klas en school; 
− aanleiding van de brief: de discussie in de klas; 
− de inhoud van de discussie; 
− twee mogelijke redenen voor een onderscheid tussen mannen- en 

vrouwenberoepen; 
− jouw mening over het onderscheid tussen mannen- en 

vrouwenberoepen; 
− twee argumenten voor jouw mening; 
− de vraag die jullie als klas hebben aan de redactie van het 

programma; 
− een verzoek om een spoedig antwoord. 
 
 
 

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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Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet 
eerst door te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vier bladzijden! 
 

Tekst 1 

 

Gehaktballen  
 

Hoe vetter, hoe lekkerder? Dat blijkt 
voor de deelnemers aan ons smaak-
panel niet op te gaan. Zij kregen 
maar liefst 800 gebraden gehakt-
ballen voorgeschoteld en bepaalden 
welk gehakt het lekkerst is. Tot onze 
verrassing kwam uit de smaaktest, 
waarbij 40 panelleden diverse 
gehaktsoorten proefden, niet het 
vettere half-om-half-gehakt als 
lekkerste uit de bus, maar het 
magere rundergehakt. Van de vier 
lekkerste ballen zijn er drie gemaakt 
van mager rundergehakt: dat van 
C1000 viel het meest in de smaak, 
op de voet gevolgd door mager 
rundergehakt van Albert Heijn en 
Aldi. De Consumentenbond selec-
teerde verschillende soorten gehakt: 
de meeste zijn rundergehakt of half-
om-halfgehakt. Ook kozen we enkele 
soorten die gedeeltelijk of helemaal 
uit plantaardige ingrediënten 
bestaan. De achttien soorten werden 

onderzocht op smaak, vetsoort en 
hoeveelheid vet. Ook keken we naar 
dierenwelzijn, milieubelasting en 
informatie op het etiket.  
 
Ballen draaien 
Bij het maken van de gehaktballen 
gebruikten we een ‘gematigd zout’ 
gehaktkruidenmix. Dat was voor deze 
test handig, want zo zorgden we 
ervoor dat iedere gehaktbal op 
dezelfde manier werd gekruid. De 
mix mengden we door 500 gram 
gehakt en een ei. Van dit mengsel 
maakten we zes ballen die werden 
gebraden in vloeibare margarine. Er 
zijn natuurlijk veel meer mogelijk-
heden om de gehaktbal naar eigen 
smaak te kruiden en te braden.  
 
Veel droger 
Van oudsher wordt gezegd dat je 
gehaktballen het best van half-om-
half-gehakt kunt maken. “Een gehakt-
bal van puur rundergehakt is vaak 
veel droger en heeft daardoor minder 
smaak”, zo verwoordt vlees-
deskundige Paul van Trigt de mening 
van velen. In onze test wint de 
rundergehaktbal het echter op 
meerdere punten van de half-om-
half-variant. Zo vinden de proevers 
de meeste rundergehaktballen er 
mooier uitzien: iets donkerder 
gekleurd en met een wat hardere 
buitenkant dan de half-om-half-
gehaktbal. Het wat drogere magere 
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rundergehakt waardeert het panel 
meer dan de half-om-half-
gehaktballen.  
 
Geen vlees 
De gehaktballen van 100% plant-
aardig gehakt van De Vegetarische 
Slager en C1000 Goodbite zijn een 
stuk duurder dan die van vlees, maar 
het panel beoordeelt ze als minst 
lekkere. Beide worden ongeveer 
gelijkwaardig gewaardeerd. De kleur 
van dit tweetal is oranjeachtig en ze 
zien er volgens een panellid 
onnatuurlijk uit. Ook waren de ballen 
te droog. Een panellid merkt op dat 
de gehaktbal van ‘rauw gehackt’ van 
De Vegetarische Slager niet naar 
vlees smaakt. De panelleden wisten 
bij het proeven niet welke 
gehaktballen gemaakt waren van 
(deels) plantaardig gehakt en 
verwachtten een ‘gewone’ gehaktbal. 
Als dit gehakt zou zijn geproefd als 
vegetarisch product, zou het wellicht 
op meer waardering hebben kunnen 
rekenen. Zo merkt een panellid op 
dat “dit het best goed zou kunnen 
doen als vegetarische bal in 
combinatie met een saus.” Gehakt 
dat slechts ten dele plantaardig is, 
valt beter in de smaak. Het roerbak-
gehakt van Plus scoort qua smaak in 
de middenmoot. Van het runder-
gehakt is 20% vervangen door rijst. 
“Sappig en lekker”, aldus een van de 
proevers. En volgens een ander heeft 
het een “goede vleessmaak”. Ook 
van HOH-roerbak van Albert Heijn 
kun je smakelijke gehaktballen 
maken. Het bestaat uit 70% half-om-
half-gehakt en 30% plantaardige 
ingrediënten, zoals soja-eiwit, tarwe-
zetmeel, rijstebloem en aardappel-
zetmeel. Overigens kun je ook zelf 
het gehakt ‘plantaardiger’ maken 
door het te mengen met brood.  

Vet 
Behalve op smaak onderzochten we 
het gehakt op hoeveelheid en soort 
vet. In gehakt mag maximaal 25% vet 
zitten. Die grens overschreed geen 
enkel merk. Het meeste vet, zo’n 
22%, bevat het rundergehakt van 
Jumbo. Het minst vet, met 5%, is het 
magere rundergehakt van C1000. 
Gehakt mag als ‘mager’ verkocht 
worden als het minder dan 15% vet 
bevat. De Warenwet zegt niets over 
hoe vet ‘extra mager’ gehakt zou 
mogen zijn. Wel is vastgelegd dat de 
term ‘extra mager’ alleen op een 
product mag staan als het vet-
percentage wordt gemeld.  
 
Ongezond vet 
Niet alle gehakt dat mager is, heeft 
dit ook op de verpakking staan. Zo 
had het rundergehakt van Bio+ ook 
als mager verkocht mogen worden: 
het bevat 13% vet. Volgens het etiket 
zou het gehakt zo’n 20% vet 
bevatten. De producent laat weten 
dat er op dat moment onvoldoende 
grondstoffen met een hoger vet-
gehalte voorhanden waren. Zulke 
verschillen komen vaker voor.  
Hoewel rundergehakt wat minder vet 
smaakt, is het niet minder vet dan de 
half-of-half-variant: gemiddeld 
bevatten rundergehakt en half-om-
half-gehakt zo’n 15 à 16% vet.  
Voor de gezondheid is het vooral 
belangrijk dat er weinig ongezond vet 
in zit. Het meeste ongezonde vet 
bevat het rundergehakt van Jumbo 
en Euroshopper: bijna 11%. In mager 
rundergehakt van C1000, roerbak-
gehakt van Plus en AH HOH-roerbak 
zit veel minder ongezond vet: 
ongeveer 3%. De score voor 
ongezond vet in de tabel is gemeten 
in rauw gehakt. We onderzochten 
ook hoeveel vet er na het braden in 
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een gehaktbal zit. En wat blijkt: bij de 
vettere soorten loopt meer vet uit de 
bal in de pan dan bij de magere 
varianten. De verschillen in 
vetgehalte tussen de magere en de 
vettere varianten zijn na braden dus 
kleiner.  
 
Milieubelastende bal 
We beoordeelden ook het dieren-
welzijn. Het gehakt van Bio+ krijgt, 
vanwege het biologische vlees, 
pluspunten voor dierenwelzijn. Ook 
het half-om-half-gehakt van Albert 
Heijn scoort iets beter, omdat dit 
gemaakt is van vlees met één ster 
van het Beter-Leven-Keurmerk.  
Vanzelfsprekend doen de vegeta-
rische varianten het zeer goed op dit 
onderdeel en ook de deels plant-
aardige varianten krijgen een iets 
hogere score. Plantaardig gehakt 
scoort ook goed op milieubelasting. 
Om de milieubelasting te beoordelen, 
is gekeken naar het vrijkomen van 
broeikasgassen, het energiegebruik 
en het gebruik van landbouwgrond.  
De hoogste milieubelasting geven 
half-om-half-gehakt en HOH-roerbak 
van Albert Heijn. Het rundvlees 
daarin is namelijk afkomstig van 
Ierse koeien die alleen voor het vlees 
en niet voor de melk worden 

gehouden. Wel heeft dit rundvlees 
vanwege de extra aandacht voor 
dierenwelzijn één ster van het Beter-
Leven-Keurmerk. Rundergehakt dat 
afkomstig is van melkkoeien heeft 
een lagere milieubelasting dan 
rundergehakt van vleeskoeien. De 
milieubelasting van vlees-en 
melkkoeien wordt namelijk deels 
toegerekend aan de melk die deze 
koeien produceren. Als het vlees van 
melkkoeien komt, is de milieu-
belasting van rundergehakt en half-
om-halfgehakt ongeveer gelijk.  
 
Gehakt veilig eten 
Let op de houdbaarheidsdatum. Na 
openen van de verpakking is het 
gehakt nog maximaal twee dagen 
houdbaar. Maar alleen als de houd-
baarheidsdatum op de verpakking 
niet verstreken is en de koelkast niet 
warmer is dan 7 °C. Ingevroren is 
gehakt een paar maanden houdbaar.  
Verhit het goed. Gehakt kun je beter 
niet rauw eten. Dan bestaat de kans 
dat je ziekteverwekkende bacteriën 
of parasieten binnenkrijgt. Pas op 
voor kruisbesmetting. Werk 
hygiënisch: was na het draaien van 
gehaktballen de handen en 
keukenmaterialen.  
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Test gehakt 
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Weging testoordeel 55% 30% 10% 5%    

■ 1 C1000 mager rundergehakt 7,20 8,2 ++ ++ - +  √  

■2 
► 

Plus roerbakgehakt 6,00 7,8 + ++ □ ++ √   

■3 
► 

Aldi cornfield mager 

rundergehakt 
6,00 7,6 ++ + - ++  √  

4 Albert Heijn mager 

rundergehakt 

8,60 7,2 ++ □ - ++  √  

5 Albert Heijn HOH-roerbak 8,00 7,1 + ++ □ +   √ 

6 Aldi cornfield mager gehakt 

half om half 

4,60 6,9 + + - ++   √ 

7 Lidl oldenlander half om half 

gehakt mager 
4,60 6,6 + □ - ++   √ 

8 Jumbo extra mager 

rundergehakt 

8,50 6,4 + + - --  √  

9 Bio+ rundergehakt 

(biologisch) 

8,80 6,2 □ □ + ++ √   

10 AH euroshopper 

rundergehakt 
5,80 6,0 ++ -- - ++ √   

11 Plus rundergehakt 6,00 5,9 + - - ++ √   

12 C1000 goodbite vers gehakt 10,8

0

5,8 + ++ ++     

13 C1000 gemengd gehakt 5,40 5,6 □ + - --   √ 

14 Albert Heijn HOH-gehakt 5,60 5,6 + - □     

15 Lidl oldenlander 

rundergehakt mager 
5,80 5,6 + - - ++    

16 C1000 rundergehakt 6,00 5,5 □ - --  √   

17 De Vegetarische Slager 

rauw gehackt 
16,0

0

5,0 - □ ++ +    

18 Jumbo rundergehakt 6,00 5,0 + -- - -- √   

 
++ Zeer goed     + Goed     □ Redelijk     - Matig     -- Slecht 
■ Beste uit de test           ► Beste koop 
 

Naar een artikel van Nelleke Polderman, 
Consumentengids, maart 2013 
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Tekst 2 

 

Laat maar hangen 
 

(1) “Ma-am, ik vervéél me.” Wie kent 
deze woorden niet? De zomer-
vakantie is nog maar net begonnen 
en de 6-jarige zoon van Amanda 
Leegwater roept precies datgene 5 

waarvan ze hoopte dat het voorlopig 
nog niet zou klinken. “Eerlijk gezegd 
krijg ik het er Spaans benauwd van”, 
zegt zijn moeder. “Alles wat ik aan-
draag, wijst hij af.”  10 

(2) Ouders zien het als een probleem 
als kinderen zich vervelen en dat 
willen ze liever niet. Maar waarom? 
Vervelen heeft juist nut, stelt peda-
goog Ingeborg Dijkstra. “Soms is het 15 

gewoon lekker om je hoofd leeg te 
maken.” Vervelen, juist dat niks 
doen, heeft volgens Dijkstra dan ook 
een belangrijke functie: het helpt 
kinderen tot oplossingen te komen. 20 

Dat ‘even niets doen’ schept ruimte. 
Het blijkt dus heel zinvol te zijn, al 
ziet het er niet zo uit en weten veel 
ouders er geen raad mee. In het 
woordenboek staat dat verveling een 25 

onaangenaam gevoel van leegte is. 
De tijd lijkt hierdoor langer te duren. 
“De gedachte dat kinderen ergens 
zo’n onaangenaam gevoel bij heb-
ben, is voor ouders onverteerbaar”, 30 

zegt pedagoog Ingeborg Dijkstra. 
“Als ouders willen we dat onze kinde-
ren helemaal gelukkig zijn. Verveling 
voelt niet lekker en daarom willen we 
dat voorkomen.” Maar het woord 35 

heeft ook een positieve betekenis.  
(3) Dijkstra is ervan overtuigd dat 
ouders verveling vaker als een pro-
bleem zien dan de kinderen zelf. “We 
willen zo graag dat onze kinderen het 40 

goed hebben en dat ze uitgroeien tot 
welontwikkelde mensen, dat we bang 
zijn geworden voor niksen”, aldus 
Dijkstra. Maar wat eruitziet als ver-
veling hoeft dat helemaal niet te zijn. 45 

“Een kind hangt dan misschien op de 
bank, maar we hebben geen idee wat 
voor verhalen, dromen en fantasieën 
er zich in zijn hoofd afspelen. Die 
ruimte hebben kinderen nodig: de 50 

ruimte om zomaar wat te hangen of 
doelloos cirkeltjes te tekenen op een 
vel papier. We hebben de lat hoog 
liggen voor ze, maar soms is het 
gewoon lekker je hoofd leeg te 55 

maken. Dikwijls is hangen het 
verwerken van een drukke tijd.”  
(4) Spel- en speelgoeddeskundige 
Marianne de Valck heeft ook zo haar 
ideeën over verveling. Volgens haar 60 

is er voor veel kinderen steeds min-
der ongestructureerde tijd voor-
handen. “Die kinderen hebben geen 
idee hoe ze om moeten gaan met 
niks. In hun beleving is er altijd wel 65 

iets te doen. En als dat niet zo is? 
Dan vervelen ze zich. Daar weten ze 
dan ook geen raad mee, want ze 
hebben niet geleerd hoe ze om 
kunnen gaan met verveling.”  70 
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(5) Er is ook onderzoek gedaan naar 
de manier waarop tijd en ruimte om 
te spelen, invloed heeft op de ont-
wikkeling van kinderen. Als kinderen 
van bedachte activiteit naar bedachte 75 

activiteit gaan, is er steeds minder 
tijd om te bedenken wat ze willen of 
kunnen gaan doen. Die kinderen 
groeien op tot volwassenen die 
afhankelijk zijn van wat een ander ze 80 

opdraagt te gaan doen. Ze hebben 
zelf namelijk niet geleerd om te 
bedenken wat ze zouden kunnen 
doen. Als kind gingen ze immers van 
activiteit naar activiteit, zonder 85 

pauze.  
(6) De Valck: “Kinderen zijn van 
nature leergierig en hebben een 
onderzoekende houding. Of het nou 
lang duurt of kort, als je de verveling 90 

negeert, gaan ze vanzelf bedenken 
wat ze kunnen doen.” De kunst voor 
ouders is dus de verveling te 
negeren. Volgens De Valck vinden 
veel ouders dat lastig, maar negeren 95 

is echt het beste. Als ouders dat heel 
moeilijk vinden, dan kun je als ouder 
nog vragen stellen. De Valck: “Vraag 
je kind: ‘Wat zou je willen doen, wat 
heb je daarvoor nodig en hoe ga je 100 

dat doen?’ Vraag vooral ook wanneer 
ze dat willen gaan doen. Niet alles 
wat kinderen willen, kan meteen. Een 
tent bouwen op het moment dat jullie 
boodschappen gaan doen, kan niet. 105 

Maar je kunt wel afspreken wanneer 
het dan wél kan.” 
(7) “Geef kinderen de ruimte”, vult 
Dijkstra aan. “Durf ‘ja’ te zeggen als 
je kind wil verven of andere dingen 110 

wil doen waarbij hij vies kan worden 
of waarbij de kamer een rommeltje 
wordt. Het gevaar is dat je uit angst 
voor viezigheid creativiteit de kop 
indrukt. Juist als je kinderen inperkt, 115 

werk je verveling in de hand.” 
Omgekeerd geeft verveling dus ook 
ruimte. Die ruimte biedt kinderen de 
mogelijkheid zich te ontwikkelen en 
te ontplooien.  120 

(8) Alle kinderen vervelen zich van 
tijd tot tijd. Dat uit zich op verschillen-
de manieren. Toch lijkt haast wel dat 
pubers zich in het kwadraat vervelen. 
Zo ziet het er althans uit, weet peda-125 

goog Ingeborg Dijkstra, zelf moeder 
van drie pubers. “Mijn kinderen kun-
nen de hele avond op de bank 
hangen en volstrekt gelukkig zijn. 
Bedenk geen activiteiten waar ze niet 130 

op zitten te wachten, maar geef ze 
de ruimte voor die hangmomenten. 
Die hebben ze namelijk nodig: voor 
de rijping van de hersenen, het 
verwerken van ervaringen, het stil-135 

staan bij levensvragen.” 
(9) Er is volgens Dijkstra nog een 
punt waarom je pubers de ruimte 
moet geven. Ze zijn nou eenmaal 
gewoon vaak moe. Willen ze een 140 

groot deel van de zomervakantie 
horizontaal doorbrengen? Prima, laat 
ze gaan. Verschillende deskundigen 
zijn het erover eens: je als kind of 
puber af en toe vervelen heeft zin, is 145 

nuttig. Als ouders dit beseffen, 
voelen zij zich een stuk prettiger 
omdat ze de verveling van hun kroost 
niet meer als een probleem zien. 

Naar een artikel van Mandy Pijl,  
De Stentor, 13 augustus 2014 
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Tekst 3 

 
 

 
 

In Nederlandse steden zijn achtergelaten weesfietsen een 
groeiend probleem. In Afrika betekent het bezit van een fiets 
vaak een verdubbeling van de inkomsten. 

CooP-Africa (Cycling out of Poverty) werkt met succes aan het 
verbeteren van de toegang tot nieuwe fietsen voor Afrikaanse 
kleine ondernemers, scholieren en gezondheidswerkers. 

CooP-Africa steunt lokale projecten en zorgt ervoor dat het 
inkomen van een ondernemer verveelvoudigt, scholieren beter 
presteren op school, gezondheidswerkers meer patiënten 
kunnen bezoeken en patiënten sneller bij het ziekenhuis komen. 

 
CooP-Africa verdient uw steun. Kijk voor meer 
informatie op www.coop-africa.org 
 

 
Naar NRC Charity Awards 2013
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Tekst 4 

 

Weg met spraakverwarring 
 
(1) Hoe zorg je dat buitenlanders 
verkeersborden boven de snelweg 
begrijpen? Europese wegbeheerders 
werken daaraan.  
(2) Het is een bekend vakantietafe-5 

reel. Rijdend op de Franse, Duitse of 
Italiaanse snelweg duikt een informa-
tiebord op. Een verkeersteken, aan-
gevuld met twee regels tekst maken 
duidelijk dat er voor je iets aan de 10 

hand is. En nu? Omrijden? Hoe 
ernstig is het? Hoe ver ben je er nog 
vandaan? Joost mag het weten, want 
niemand in de auto begrijpt de taal 
waarin de waarschuwing wordt 15 

gegeven. 
(3) Dat kan anders en beter, vindt 
een groot aantal Europese weg-
beheerders. Sinds een paar jaar pro-
beren ze samen borden en tekens te 20 

ontwikkelen die voor iedereen te 
begrijpen zijn. Met succes, zeggen 
ze zelf. Vorige maand werd een 
Europese richtlijn vastgesteld en 
gepubliceerd die de automobilist 25 

letterlijk wegwijs moet maken. Een 
naslagwerk dat bij toekomstige 
projecten gebruikt kan worden.  
(4) Maar de richtlijn is nog niet af. 
Sinds een paar weken wordt een 30 

aantal nieuwe borden en tekens 
getest onder duizenden Europese 
automobilisten. De manier waarop dit 
gebeurt, is bijzonder. Via internet kan 
iedere automobilist die daar zin in 35 

heeft, testjes doen. In Nederland 
gebeurt dat via de website van de 
Verkeersinformatiedienst (VID). 
Bezoekers stappen op de website in 
een rijsimulator. Situatie: je rijdt als 40 

automobilist over de snelweg onder 

een elektronisch verkeersbord door. 
Net als op de echte snelweg zie je 
het paneel maar een paar seconden. 
Vervolgens vul je in wat je denkt dat 45 

het bord betekent.  
(5) Simpel maar doeltreffend, stelt 
adviseur Hans Remeijn van Rijks-
waterstaat. Een aantal geteste 
tekens is al ingevoerd. Het Europese 50 

project maakte bijvoorbeeld duidelijk 
dat automobilisten een driehoekig 
verkeersbord met een rode rand 
anders interpreteren dan een vier-
kant bord voorzien van een witte 55 

rand met daarin hetzelfde symbool. 
De rode driehoek met daarin bijvoor-
beeld het symbool voor wegwerk-
zaamheden wordt – zoals het bij de 
theorieles is geleerd – gezien als een 60 

direct gevaar. In combinatie met het 
witte vierkant kan het teken ook 
gebruikt worden om wegwerkzaam-
heden later in de week aan te kondi-
gen, zo ontdekten de onderzoekers. 65 

Inmiddels wordt het bord in enkele 
Duitse deelstaten ook al op die 
manier gebruikt, weet Remeijn.  
(6) Er zijn meer handige weetjes 
komen bovendrijven. Het aankondi-70 

gen van een file op een afrit kan 
makkelijk aangegeven worden: je ziet 
de afslag op het matrixbord en je 
voegt er een filewaarschuwing aan 
toe. Borden die problemen in een 75 

tunnel aankondigen worden ook goed 
begrepen door automobilisten, zo is 
inmiddels aangetoond. Hoe vertel je 
een buitenlandse automobilist dat er 
een lange file staat? Dat kan simpel 80 

met een ‘is-gelijk-aan-teken’ en een 
cijfer achter het symbool dat de file 

Pagina: 240Voor 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-0011-a-16-1-b 10 / 13 lees verder ►►►

aankondigt. De file staat richting 
Utrecht? Schrijf dan vooral niet 
‘richting Utrecht’ op het elektronische 85 

verkeersbord; laat een pijl en het 
woord ‘Utrecht’ verschijnen. Voor-
schriften die in Spanje al in de eigen 
richtlijnen zijn opgenomen, aldus 
Remeijn.  90 

(7) In totaal dertien Europese landen 
doen mee aan het onderzoek. Voor 
ieder land is een test-website 
gemaakt in de eigen taal. Wie twee 
keer na elkaar inlogt, hoeft niet per 95 

se steeds dezelfde test te krijgen, 
legt Remeijn uit. “Er zijn zes sets van 
vragen.” De proef stopt als iedere set 
met vragen ongeveer honderd keer is 
ingevuld. “In Nederland lukt dat vrij 100 

makkelijk. In andere landen gaat het 
soms wat moeizamer. Doordat 
minder mensen internet hebben, of 
omdat de website waar de test op 
staat minder goed wordt bezocht.” 105 

Alle keren is in Nederland de site van 
de VID gebruikt. Die levert zoveel 
hits op dat een test in Nederland 
vaak als eerste is afgerond, stelt 
Remeijn. Hij verwacht dat het onder-110 

zoek uiterlijk eind februari wordt 
afgesloten.  
(8) Hoe enthousiast Rijkswaterstaat 
en de twaalf internationale collega-
wegbeheerders ook zijn, de werk-115 

wijze oogst ook kritiek. Hoogleraar 
psychologie Jan Theeuwes van de 
Vrije Universiteit is gespecialiseerd in 
onder meer verkeerstekens. De 
internettest, die hij zelf ook heeft 120 

ingevuld, is volgens hem niet 
representatief. “De site waarop je de 
test zet, trekt al een bepaald soort 
mensen aan. Alleen mensen die in 
het onderwerp geïnteresseerd zijn, 125 

zullen de test doen.” Juist die groep 
weet vaak meer over verkeerstekens 
dan de gemiddelde automobilist,  
redeneert Theeuwes. Daar komt nog 
bij dat ook alleen automobilisten 130 

worden getest die internet hebben. 
En achter de computer wordt een 
mens niet afgeleid door reclame, 
andere verkeersborden en de rest 
van het verkeer. “Vaak krijg je op een 135 

elektronisch bord veel informatie op 
een kleine afstand. Dat maakt testen 
achter een computer lastiger”, stelt 
Theeuwes.  
(9) Volgens hem is de toets van de 140 

dertien wegbeheerders ‘heel aardig’ 
bruikbaar als startpunt. Als eerste 
signaal dat automobilisten een 
bepaald bord begrijpen. “Maar het 
lijkt me niet voldoende om op basis 145 

van deze test geheel nieuwe borden 
in te voeren.” 

 
Naar een artikel van Paul Bots,  
De Gelderlander, 17 januari 2013 
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Tekst 5 

 

Waarom jongens geen meisjes zijn en 
meisjes geen jongens 
 
(1) Zijn jongens en meisjes verschil-
lend van elkaar? Ouders die zowel 
een zoon als een dochter hebben, 
hoeven geen moment na te denken 
over het antwoord op deze vraag. 5 

Natuurlijk verschillen jongens en 
meisjes van elkaar! En, voegen ze er 
onmiddellijk aan toe, daar heb je echt 
geen wetenschappelijk onderzoek 
voor nodig. 10 

(2) Onlangs lieten Amerikaanse 
neurowetenschappers in het weten-
schappelijke tijdschrift PNAS zien dat 
de hersenen van mannen en 
vrouwen anders in elkaar zitten en 15 

ook anders functioneren. Het is dan 
ook tamelijk verontrustend dat jour-
nalisten in kranten en opiniebladen 
regelmatig ontkennen dat sekse-
verschillen bestaan. En als men wel 20 

sekseverschillen denkt te zien, 
komen ze volgens diezelfde journa-
listen voort uit algemene ver-
wachtingen die mensen hebben over 
jongens en meisjes. Dit wordt ook 25 

wel de ‘sekse-stereotypering’ 
genoemd. 
(3) In de Volkskrant stond onlangs 
het verhaal van journaliste Asha ten 
Broeke over jongens-meisjesverschil-30 

len. De kern van haar verhaal was 
dat jongens drukker en lastiger zijn, 
omdat leerkrachten en ouders hun 
verwachtingen bevestigd willen zien. 
Omdat veel mensen het idee hebben 35 

dat jongens drukker zijn, worden ze 
ook als drukker gezien. Toch is er 
weinig wetenschappelijke steun voor 
het sekse-stereotyperingseffect. 

(4) Jongens presteren gemiddeld niet 40 

beter in de moeilijkere technische 
vakken omdat de leerkracht dit graag 
zo wil. Ook gedragen meisjes zich 
gemiddeld niet empathischer omdat 
hun ouders of de maatschappij dit 45 

van hen verwachten. Natuurlijk zijn 
de verschillen tussen mannen en 
vrouwen reëel. Het zou verkeerd zijn 
om deze verschillen te ontkennen. 
Misschien heerst dit idee in bepaalde 50 

sociale kringen gezien de politieke 
correctheid ervan. Een rechtvaardige 
behandeling van jongens en meisjes 
op school en mannen en vrouwen op 
de werkvloer begint echter bij de 55 

acceptatie van de wetenschappelijke 
kennis over sekseverschillen én de 
oorzaken van deze verschillen. Laten 
we gelijkheid en rechtvaardigheid 
niet met elkaar verwarren! 60 

(5) De verschillen tussen mannen en 
vrouwen kunnen volgens mij aan de 
hand van vier kenmerken worden 
samengevat. Ik laat me hierbij 
inspireren door het werk van mijn 65 

Britse collega-onderzoeker Helena 
Cronin van de London School of 
Economics. Mannen en vrouwen 
verschillen in ten minste vier T’s: 
Talents, Tastes, Temperaments en 70 

Tails.  
(6) Laten we met de eerste T, Talents 
(talenten), beginnen. Mannen scoren 
gemiddeld beter op taken waarin 
ruimtelijk inzicht wordt getest, 75 

bijvoorbeeld hoe een auto moet 
worden ingeparkeerd. Vrouwen 
scoren gemiddeld beter op verbale 
taken: verzin zoveel mogelijk 
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woorden die beginnen met de 80 

letter G. Deze verschillen zijn overal 
op de wereld aanwezig, maar de 
mate waarin ze tot uitdrukking 
komen, varieert wel per land. Dit 
heeft waarschijnlijk te maken met de 85 

inrichting van het onderwijs. Ook 
gaat het hier om gemiddelde ver-
schillen, er zijn namelijk heel veel 
vrouwen die wel hoog scoren op 
ruimtelijk inzicht.  90 

(7) Dan de tweede T: Tastes 
(voorkeuren). Vrouwen zijn in het 
algemeen meer gericht op mensen 
en mannen zijn meer gericht op 
voorwerpen en abstracte zaken. Met 95 

de stelling ‘Ik ben gelukkig als ik erin 
slaag om dingen te doen die andere 
mensen gelukkig maken’ zijn veel 
meer vrouwen dan mannen het eens.  
(8) Dan zijn er verschillen in Tempe-100 

raments (karakters). Mannen zijn 
gemiddeld competitiever ingesteld en 
meer geneigd om risico’s te nemen 
dan vrouwen. Ze bedenken de gekste 
dingen om elkaar te beconcurreren. 105 

Als ze dan toch verliezen, verzinnen 
ze iets anders waarin ze elkaar de 
baas kunnen zijn. De lijst is lang: van 
het wereldkampioenschap ‘snor 
groeien’ tot de nieuwste sport 110 

‘extreem strijken’, waarbij mannen op 
gevaarlijke plekken – een hoge klif, 
een zeilboot op open zee – onderling 
uitmaken wie het mooist een 
overhemd kan strijken. 115 

(9) Ten slotte zijn er verschillen in de 
Tails (uiteinden van de scores). Deze 
verschillen zijn zeer belangrijk. De 
scores van mannen en vrouwen op 
de drie voorgaande T’s overlappen 120 

sterk, maar wat met name opvalt zijn 
verschillen in de spreiding in scores. 
Die spreiding is onder mannen groter 

dan onder vrouwen. Neem 
intelligentie. Hoewel mannen en 125 

vrouwen gemiddeld niet verschillen in 
intelligentie, tref je onder mannen 
relatief veel heel intelligente mensen 
aan, bijvoorbeeld Nobelprijswinnaars, 
maar ook relatief veel heel domme 130 

mensen. 
(10) De man-vrouwverschillen in de 
vier T’s zijn diepgeworteld in onze 
geschiedenis. Hier zijn verschillende 
redenen voor te geven. Zo stamt de 135 

moderne mens af van jager-verzame-
laarculturen waar de rollen tussen de 
seksen duidelijk verdeeld zijn en die 
verdeling is waarschijnlijk al heel 
oud. In de jager-verzamelaarculturen 140 

zijn mannen de jagers en vrouwen de 
verzamelaars. Dit biedt een mogelijke 
verklaring voor de verschillen in 
ruimtelijke en verbale kwaliteiten. De 
prooi van de jager verplaatst zich en 145 

de jager moet zijn weg terug zien te 
vinden naar het kamp. Het eten van 
de verzamelaar is op dezelfde plek 
dicht bij het kamp te vinden. Men 
moet het goed met elkaar kunnen 150 

vinden in het kamp, terwijl de jagers 
op pad zijn. 
(11) Uiteraard kunnen we als samen-
leving besluiten om iets te doen aan 
de aangeboren verschillen tussen 155 

mannen en vrouwen. Dat ondersteun 
ik van harte. Laten we bijvoorbeeld 
eens kijken hoe we jongens minder 
druk en competitief, en meer 
empathisch kunnen maken en hoe 160 

we ons technisch onderwijs zo kun-
nen inrichten dat meisjes het (nog) 
beter doen en leuker vinden. Maar 
het is onverantwoord - zowel vanuit 
wetenschappelijk als maatschappelijk 165 

oogpunt - om de verschillen die er 
bestaan, onder tafel te vegen.

 
Naar een artikel van Mark van Vugt,  
de Volkskrant, 7 januari 2014 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van 
de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), 
raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 
 
 

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

 
 

Tekst 1 

 
 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 

 
1 Welk merk en type gehaktbal scoort voor dierenwelzijn ‘zeer goed’ en 

voor ongezond vet ‘redelijk’?  
 
  ............................................................................................................  
 
2 In het artikel lees je een aantal tips over het veilig eten van gehakt. 

Noem drie tips.  
 

1  ..........................................................................................................  
 

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

3  ..........................................................................................................  
 
3 De gehaktbal van De Vegetarische Slager is gemaakt van 100% 

plantaardig gehakt. Welke kleur heeft deze gehaktbal?  
 

 ............................................................................................................  
 
4 Het testoordeel bestaat uit een aantal onderdelen. Voor hoeveel 

procent telt ‘dierenwelzijn’ mee?  
 

 ............................................................................................................  
 
5 Welk merk en type gehakt heeft wel een voldoende voor het 

testoordeel, maar een slecht voor ongezond vet? 
 

 ............................................................................................................  
 
6 Naar welke drie aspecten wordt gekeken als de milieubelasting wordt 

beoordeeld?  
 

1  ..........................................................................................................  
 

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

3  ..........................................................................................................  

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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7 Welke twee supermarkten krijgen het keurmerk ‘beste koop’?  
 

1  ..........................................................................................................  
 
2  ..........................................................................................................  

 
8 Welk merk en type gehaktbal bevat het meeste vet? 
 
 ..................................................................................................................  
 
9 In deze test is bij het draaien van ballen gebruik gemaakt van 

gehaktkruidenmix. Waarin werden de ballen uit deze test gebraden?  
 

 ............................................................................................................  
 
10 Wat is de laagste gehaktprijs per kilo in euro’s? 
 

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

Tekst 2   

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

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

Pagina: 248Voor 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-0011-a-16-1-u 5 / 9 lees verder ►►►

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

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

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

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 

Tekst 4   

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C D 

 
 11 1  ...............................................................................................................  

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

 12 A B C D 
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 13 A B C D 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 

Tekst 5   

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

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

 
 20  ..................................................................................................................  

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

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

 22 – Talents  ...................................................................................................  
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Schrijfopdracht 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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KB-0011-a-16-2-o

Examen VMBO-KB 

2016 
 
 
 

Nederlands CSE KB 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.  

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 25 vragen, een samenvattingsopdracht en een 
schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 22 juni
13:30 - 15:30 uur

Achter dit examen is een erratum opgenomen.

Pagina: 254Voor 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-0011-a-16-2-o 2 / 9 lees verder ►►►

Tekst 1   

 
4p 1 Zoekend lezen 

Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
1 Hoeveel deskundigen geven een mening over de voor- en nadelen van 

barbecueën?  
2 Hoeveel betaal je gemiddeld voor een gasfles van 10 kilo?  
3 Welke twee barbecues komen snel op temperatuur?  
4 Wat is de levensduur van een blikachtige kogelbarbecue?  
5 Bij welke barbecue kun je de smaak niet vergelijken met die van ‘echt’ 

barbecueën?  
6 Welke barbecue geeft volgens de deskundigen ‘dé barbecuebeleving’?  
7 Op welke twee manieren kun je beginnen met barbecueën als je 

gebruik maakt van een barbecue op houtskool of briketten?    
8 Welke expert heeft nog nooit met een keramische barbecue gewerkt?  
9 Welke expert is de eigenaar van ‘Het Kookvuur Barbecue Catering’?  
10 Bij welke barbecue kun je de warmte met behulp van een knop 

regelen?  
 
 

Tekst 2   

 
11p 2 Samenvattingsopdracht 

Vat de tekst ‘Online shoppen, hoe doe je dat?’ samen in maximaal 290 
woorden.  
Besteed daarbij alleen aandacht aan de volgende punten: 
1 de manier waarop we tegenwoordig winkelen; 
2 het doel van een keurmerk voor webwinkels; 
3 waar je als consument bij een keurmerk op moet letten; 
4 drie voordelen voor de consument als een webwinkel is aangesloten 

bij Thuiswinkel.org; 
5 de drie tips voor webshoppers die Ank van Heeringen noemt;  
6 de betekenis van het herroepingsrecht bij thuiswaarborgwinkels; 
7 een voordeel voor de consument van de uitbreiding van het 

herroepingsrecht van winkels die aangesloten zijn bij Thuiswinkel.org;  
8 de twee zaken waar je op moet letten bij retourzending; 
9 drie taken van de verkoper bij de garantie van een product;  
10 waarom er meer aandacht moet zijn voor wet- en regelgeving rondom 

keurmerken. 
 
Maak er een samenhangend geheel van. Gebruik geen telegramstijl. 
Noem niet onnodig voorbeelden. Tel de woorden en zet het aantal onder 
de samenvatting. Zet de titel erboven. 
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Tekst 3   

 
1p 3 In de tekst wordt gesproken over een project van Roots4kids.  

Dit project richt zich met name op 
A belangrijke keuzes maken in het leven. 
B verhalen lezen op de website van Roots4Kids. 
C verkoop van tassen uit Kameroen. 
D voorzien in basisbehoeften van kinderen.   
 

1p 4 De maker van de tekst probeert de betrokkenheid van de lezer zo groot 
mogelijk te krijgen.  
Op welke manier wordt de lezer heel direct aangesproken? 
De lezer wordt heel direct aangesproken door hem  
A geld over te laten maken voor een goed doel.  
B over te halen een tas te kopen. 
C te dwingen een moeilijke keuze te maken. 
D te verplichten om de verhalen op de website te lezen. 
 

1p 5 Wat is het doel van deze tekst?  
De lezer 
A informeren over het leven van kinderen in Kameroen. 
B instrueren hoe keuzes te maken. 
C overhalen om de website te bezoeken. 
D overtuigen dat kinderen recht hebben op een goede toekomst.  
 

1p 6 “Roots4Kids biedt kinderen in Kameroen een toekomst.” 
Op welke keuzes richten zij zich vooral tijdens het project? 
A eten en onderdak 
B eten en school 
C eten, onderdak en school 
D onderdak en school 
 
 

Tekst 4   

 
1p 7 In alinea 3 wordt gesproken over motieven om naar muziek te luisteren. 

 Noem de zes motieven.  
 

1p 8 In alinea 5 wordt gesproken over het Mozart-effect.  
 Noem de vier concrete gevolgen van het Mozart-effect.  
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1p 9 Universitair hoofddocent Guido Band deed onderzoek naar effecten van 
lawaai op emotie en cognitie.  
Welke conclusie trekt hij? Gebruik voor je antwoord de informatie uit de 
alinea’s 7, 8 en 9.  
A Muziek heeft een positieve invloed als je eenvoudig doewerk uitvoert.  
B Muziek heeft een positieve invloed als je ingewikkeld denkwerk 

uitvoert.  
C Muziek leidt bij het uitvoeren van werk tot hogere prestaties.  
D Muziek leidt bij het uitvoeren van werk tot lagere prestaties. 
 

1p 10 Wat is het verband tussen alinea 7 en alinea 8? 
A Alinea’s 7 en 8 vormen een opsomming. 
B Alinea’s 7 en 8 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 8 is een gevolg van alinea 7. 
D Alinea 8 is een uitwerking van alinea 7. 
 

1p 11 In alinea 9 spreekt Guido Band over een optimaal ‘arousal-niveau’, een 
graad van alertheid, die werknemers op het werk nodig hebben. 
 Beschrijf in maximaal 20 woorden wat Guido Band hiermee bedoelt. 
 

1p 12 Citeer de zin uit alinea 9 die het beste aansluit bij de zin uit alinea 6 
“Luisteren naar je favoriete popmuziek kan er in veel gevallen zelfs toe 
leiden dat je spontaan vergeet waarmee je bezig bent.” (regel 84-87) 
 

1p 13 In de laatste alinea lees je dat muziekjournalist Leo Blokhuis het nummer 
4’33’’ van de Amerikaanse componist opzet als hij moet werken.  
 Wat is er zo bijzonder aan dat nummer?  
Gebruik voor je antwoord maximaal 15 woorden.  
 
 

Tekst 5   

 
1p 14 Op welke wijze wordt het onderwerp van de tekst in alinea 1 ingeleid? 

A door een conclusie te trekken 
B door een pakkend verhaal weer te geven 
C door een samenvatting van de tekst te geven 
D door voor de tekst belangrijke vragen te stellen 
 

1p 15 De alinea’s 2 en 3 horen bij elkaar.  
Welk kopje past het beste bij de alinea’s 2 en 3 samen? 
A Afname van contant betalen 
B Gemakkelijker uitgeven van virtueel geld 
C Minder waard worden van geld 
D Ontwikkelingen in het betalingsverkeer 
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1p 16 De alinea’s 4 en 5 horen bij elkaar.  
Welk kopje past het beste bij de alinea’s 4 en 5 samen? 
A Gebrek aan inzicht 
B Geschrokken door uitgaven 
C Getriggerd door kortingen 
D Gevoelig voor verleidingen 
 

1p 17 “Ze vergelijkt het met vroeger (…)” (regel 25) 
Welke vergelijking maakt Henriëtte Prast hier? 
Ze geeft aan dat  
A Franse francs en virtueel geld beide als speelgeld gezien kunnen 

worden. 
B in Frankrijk net als in Nederland te gemakkelijk geld uitgegeven wordt. 
C mensen nu te gemakkelijk geld uitgeven net zoals vroeger. 
D virtueel geld en buitenlands geld gemakkelijk uitgegeven worden.  
 

2p 18 Gabriëlla Bettonville noemt in de tekst drie redenen waarom mensen 
nauwelijks een idee hebben waar hun geld aan uitgegeven wordt.  
 Noteer de drie redenen die Bettonville geeft. 
 

1p 19 “Voor hen geldt hetzelfde als voor een derde van de Nederlandse 
huishoudens: ze zouden best willen weten waar hun geld blijft, maar ze 
vinden het niet belangrijk genoeg om er werk van te maken.”  
(regels 85-90) 
 Citeer het zinsgedeelte uit de alinea’s 3 tot en met 5 waarin hetzelfde 

wordt beweerd. 
 

1p 20 In de alinea’s 6 en 7 worden Piet-Jan Ottenhof en Hanneke van der Werf 
genoemd.  
Welke uitspraak past het beste bij deze personen? 
Ottenhoff en Van der Werf zijn voorbeelden van mensen  
A die behoren tot de huishoudens met een bovenmodaal inkomen en 

met name zijn gaan letten op kleine besparingen op hun uitgaven. 
B die kritisch kijken naar hun uitgavenpatroon net als het merendeel van 

de Nederlanders. 
C die net als een deel van de Nederlanders hun uitgaven niet heel 

belangrijk vinden, maar wel kritischer zijn gaan kijken naar hun 
uitgaven. 

D die wat ouder zijn en daarom meer ervaring dan jongeren hebben in 
hoe ze met hun uitgaven om moeten gaan. 
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1p 21 Op welke wijze gebruikt de schrijfster de uitspraken van deskundigen in 
deze tekst? 
A Zij gebruikt ze om een verschijnsel te verklaren. 
B Zij gebruikt ze vooral om haar eigen standpunt te onderbouwen. 
C Zij laat merken het oneens te zijn met de uitspraken. 
D Zij trekt de juistheid van de uitspraken in twijfel. 
 

1p 22 Wat is het belangrijkste doel van de schrijfster met deze tekst?  
De schrijfster wil de lezer 
A adviseren om meer inzicht te krijgen in zijn uitgavenpatroon. 
B ervan overtuigen dat hij beter moet letten op zijn uitgaven. 
C ervoor waarschuwen om niet te grote uitgaven te doen in deze tijd. 
D informeren over hoe mensen met hun uitgaven omgaan. 
 

1p 23 Hoe kun je de inhoud van alinea 8 het beste weergeven? 
In alinea 8 wordt 
A een advies gegeven. 
B een conclusie getrokken. 
C een toekomstbeeld geschetst. 
D een waarschuwing uitgesproken. 
 

1p 24 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A Er is een groep mensen die de neiging heeft dingen te kopen die niet 

echt nodig zijn en die groep wordt steeds groter.  
B Er zijn mensen die hun geld te gemakkelijk uitgeven, maar die mensen 

kijken tegenwoordig wel wat kritischer naar hun uitgavenpatroon. 
C Uit onderzoek blijkt dat mensen tegenwoordig kritischer kijken naar 

hun uitgavenpatroon dan vroeger het geval was. 
D Uit onderzoek blijkt dat ouderen en mensen die als kind geleerd 

hebben met geld om te gaan, bewuster met hun geld omgaan. 
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Kijk wat een ander doet 
 
(1) Een grote groep Nederlanders houdt zijn inkomsten en uitgaven niet of 
onvoldoende bij. Met een digitaal huishoudboekje kun je je inkomsten en 
uitgaven gemakkelijk bijhouden. Er zijn verschillende gratis uitvoeringen. 
Op wijzeringeldzaken.nl/handige-hulpmiddelen/huishoudboekjes staat een 
overzicht van ruim twintig populaire digitale huishoudboekjes met 
informatie over de mogelijkheden en het gebruiksgemak. Een van de 
gratis digitale huishoudboekjes is AFAS Personal van het Nibud, waarmee 
het mogelijk is bankrekeningen te downloaden en papieren bonnetjes te 
scannen. 
(2) Vul je gegevens in op nibud.nl/persoonlijkbudgetadvies en zie wat 
mensen in vergelijkbare omstandigheden gemiddeld uitgeven aan 
verzekeringen, wonen, kleding, vakanties en boodschappen. Zulke 
overzichtjes kun je soms ook vinden bij de digitale huishoudboekjes van 
banken. Vaak zijn die nog gedetailleerder. Dan zie je bijvoorbeeld wat 
iemand van jouw leeftijd en opleidingsniveau die in dezelfde provincie 
woont, besteedt aan boodschappen. 
 
 

1p 25 “Een grote groep Nederlands houdt zijn inkomsten en uitgaven niet of 
onvoldoende bij.” (alinea 1) 
 Citeer een zin uit de alinea’s 1 tot en met 4 van de tekst ‘Enig idee wat 

die frappuccino’s kosten?’ waarin hetzelfde wordt beweerd. 
 

1p 26 In de tekst ‘Kijk wat een ander doet’ wordt gesproken over verschillende 
soorten huishoudboekjes.  
 Leg uit wat het verschil is tussen de gratis digitale huishoudboekjes en 

de digitale huishoudboekjes van de banken.  
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 10 woorden. 
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Schrijfopdracht 

 
Het einde van het schooljaar is in zicht en in jullie klas deelt de mentor de 
rapporten uit. Over sommige rapporten is de mentor erg tevreden, maar 
andere stemmen hem minder gelukkig. Volgens jullie mentor zijn er 
leerlingen in de klas die meer tijd aan hun bijbaantje besteden dan aan 
hun schoolwerk, wat ten koste zou gaan van de cijfers.  
 
Al snel ontstaat er in de klas een discussie over bijbaantjes. Veel 
leerlingen blijken een bijbaantje te hebben en de meeste leerlingen 
onderstrepen het belang van een bijbaantje: het geld dat ermee verdiend 
wordt, heeft men bijvoorbeeld hard nodig. Een leerling verwijst daarnaast 
naar de tekst ‘Enig idee wat die frappucino’s kosten?’ en citeert de 
uitspraak van Gabriëlla Bettonville van het Nibud: “Als je zakgeld kreeg en 
als scholier een bijbaantje had, kun je later beter met geld omgaan.” 
Daarom is het volgens deze klasgenoot ook belangrijk om een bijbaantje 
te hebben. 
 
Toch zijn er ook kritische geluiden te horen. Iemand geeft aan dat zijn 
schoolwerk inderdaad te lijden heeft onder zijn bijbaantje. Als zijn baas 
belt of hij wil werken, terwijl er eigenlijk geleerd moet worden voor een 
belangrijke toets, kiest hij er toch vaak voor om te gaan werken. Ook 
vragen sommige leerlingen zich af of je inderdaad beter met geld om leert 
gaan door een bijbaantje: het geld dat binnenkomt, wordt namelijk vaak 
ook weer snel uitgegeven. 
 
Je denkt nog eens over dit onderwerp na en besluit een artikel voor de 
schoolkrant te schrijven. In dit artikel, dat gelezen zal worden door 
leerlingen en docenten, ga je in op de vraag of bijbaantjes wel of niet 
nuttig zijn.
 

Pagina: 261Voor 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-0011-a-16-2-o 9 / 9 lees verder ►►►

13p 27 Opdracht 
Schrijf het artikel voor de schoolkrant. Gebruik hierbij de gegevens van de 
tekst op de vorige bladzijde en de tekst ‘Enig idee wat die frappuccino’s 
kosten?’. Gegevens die niet in de opdracht vermeld staan, moet je zelf 
bedenken. 
Besteed in jouw artikel aandacht aan de volgende onderwerpen: 
− de aanleiding voor het artikel: de discussie in de les; 
− de inhoud van de discussie; 
− een beschrijving van de situatie in jouw klas: geef aan hoeveel 

leerlingen een bijbaantje hebben en noem minimaal drie voorbeelden 
van het soort werk dat ze doen; 

− een beschrijving van jouw eigen situatie: geef aan of je een bijbaantje 
hebt en leg uit waarom wel of niet; 

− jouw mening over de vraag of bijbaantjes nuttig zijn of niet; 
− twee argumenten voor deze mening, ontleend aan de voorgaande 

tekst, aan de tekst ‘Enig idee wat die frappuccino’s kosten?’ en/of aan 
je eigen ervaring; 

− een advies aan klasgenoten: wat kunnen ze doen om ervoor te zorgen 
dat hun schoolwerk niet onder een bijbaantje lijdt?  

Maak er een samenhangend geheel van en zet er een passende titel 
boven.  
Vermeld je naam en de klas waarin jij zit onder het artikel. 

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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KB-0011-a-16-2-o-E* 

erratumblad 2016-2

Nederlands CSE KB 

Centraal examen vmbo  

Tijdvak 2 

Opgaven 

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 

Bij het centraal examen Nederlands KB vmbo op woensdag 22 juni, aanvang 13.30 uur 
moet de volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de kandidaten bekend 
zijn. 

Op pagina 7, bij vraag 25 is het citaat uit alinea 1 niet juist weergegeven. 

“Een grote groep Nederlands houdt zijn inkomsten en uitgaven niet of 
onvoldoende bij.” (alinea 1) 

moet vervangen worden door: 

“Een grote groep Nederlanders houdt zijn inkomsten en uitgaven niet of 
onvoldoende bij.” (alinea 1) 

Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 

drs. P.J.J. Hendrikse 
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Tekst 1 

 
Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vier bladzijden! 
 
 
Bij mooi weer steken veel Nederlanders de barbecue aan. Maar wat is 
makkelijker en lekkerder: de bekende houtskool- of brikettenbarbecue of de 
keramische barbecue? Drie deskundigen over de voor- en nadelen. 
 

Lekker buiten kokkerellen 
 
De geur van bijna-verbrand vlees en 
walmend houtskool geeft veel 
mensen het echte barbecuegevoel. 
Zij zweren bij barbecueën op houts-
kool, omdat daardoor de smaak van 
het eten volgens hen veel beter is. 
Anderen vinden het gebruik van 
kolen of briketten juist een ramp: ze 
bezorgen je alleen maar vieze 
handen. Iedereen barbecuet op zijn 
eigen manier en dat roept bij de 
keuze voor een type de vraag op: op 
welke manier barbecue jij het liefst? 
Ga je voor de gezelligheid en de 
sfeer, voor uitgebreid koken, voor 
een bepaalde smaak of voor veel 
eters en dus snelheid? De experts 
zijn het er over eens: “Over het 
algemeen betekent een duurdere 
barbecue een hogere kwaliteit.” 
 
De experts 
− Reitse Spanninga is eigenaar van 

restaurant ’t Plein (Joure) en 
geeft als kok barbecueworkshops. 

− Jeroen Hazebroek is eigenaar 
van Het Kookvuur Barbecue 
Catering. 

− Rogier Baert is een ervaren 
hobbybarbecueër.  

 

Gasbarbecue 

 
+ snel op temperatuur,  
 makkelijk in gebruik 
- vraagt veel schoonmaak, ruikt 

niet als een ‘echte’ barbecue 

Warmteregulatie 
Reitse Spanninga: “Met een knop 
kun je de temperatuur regelen, erg 
handig.” 
Jeroen Hazebroek: “Kijk bij aanschaf 
of je een apparaat koopt met traploze 
regeling van de gastoevoer, want 
daarmee kun je de warmte goed 
beheersen. Goedkope modellen 
hebben vaak maar drie standen: 
laag, medium en hoog.” 
Rogier Baert: “Je kunt snel van start.” 
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Gebruiksgemak 
Spanninga: “Een gasbarbecue kan je 
lekker snel aanmaken en goed op 
temperatuur houden. Impulsief 
barbecueën is dus geen probleem.” 
Hazebroek: “Mensen vinden dit heel 
makkelijk. Maar het is niet handig als 
je op een drukke avond ineens op 
zoek moet naar een volle gasfles.” 
Baert: “Iedereen kan zo’n ding aan 
krijgen en aan de gang houden.” 

Smaak 
Spanninga: “Gas is een brandstof, 
vergelijkbaar met elektriciteit. Als het 
vocht uit eten daarop drupt, geeft dat 
geen eigen smaak af. Ik werk zelf 
met een bakje hout op de gas-
barbecue, om het eten toch een 
barbecuesmaak mee te geven.” 
Hazebroek: “Je kunt met een 
gesloten kap nog wel een specifieke 
smaak meegeven als je een bakje 
rookhout op de barbecue zet. Zo 
krijgt het eten een rooksmaak.” 
Baert: “Aardgas voegt weinig smaak 
toe aan je eten, dat is jammer.” 

Onderhoud en levensduur 
Spanninga: “Kies voor een betere 
barbecue, dan loop je niet het risico 
dat de leidingen verstopt raken door 
het vet.” 
Hazebroek: “Goede merken gaan 
zo’n tien jaar mee, dan beginnen de 
branders weg te roesten. Je moet de 
barbecue wel één tot twee keer per 
jaar helemaal uit elkaar halen en 
schoonmaken.” 

Prijs 
Spanninga: “Duurdere merken geven 
soms 25 jaar garantie, dan kun je 
dus uitgaan van kwaliteit.” 
Baert: “Ik zou er mijn geld niet aan 
uitgeven.” 
 

Elektrische barbecue 
 

 
 
+ snel op temperatuur, zeer 
 makkelijk in gebruik 
- geeft niet het echte barbecue- 
 gevoel  

Warmteregulatie 
Spanninga: “Net als een gourmetstel: 
gewoon een hete plaat.” 
Baert: “Snel op temperatuur en blijft 
ook goed warm.” 

Gebruiksgemak 
Spanninga: “Voor mensen die bij hun 
flat geen open vuur mogen 
gebruiken, is dit heel praktisch.” 
Hazebroek: “Zo’n elektrisch ding is 
alleen gemakkelijk als je een stop-
contact in de buurt hebt.” 
Baert: “Kan ook binnen maar dat kan 
ook met een gourmetset, grill of 
oven.” 

Smaak  
Hazebroek: “Niet per se vies, maar 
haalt het niet bij echt barbecueën.” 
Baert: “Je kunt er weinig extra 
smaken aan toevoegen. Ik gooi 
graag kruiden in het vuur.” 
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Onderhoud en levensduur 
Spanninga: “Ze gaan vast lang mee.” 
Baert: “Ik denk vergelijkbaar met een 
gourmetset.” 

Prijs 
Spanninga: “Van en paar tientjes tot 
een paar honderd euro.” 
 
Kogelbarbecue 
(houtskool of briketten) 
 

 
 
+ meerdere kooktechnieken  
 mogelijk, dé barbecuebeleving 
- geeft vieze handen, niet meteen  
 op temperatuur 

Warmteregulatie 
Spanninga: “Mensen weten vaak niet 
wanneer hun kolen of briketten heet 
genoeg zijn. Kun je je handen er 
twee seconden boven houden en niet 
langer, dan is de temperatuur goed. 
Meer dan tien seconden is te lauw.” 
Hazebroek: “De warmte is afhankelijk 
van hoeveel briketten of houtskool je 
in de barbecue doet. Hoe minder 
kool, hoe minder warm.” 
Baert: “Als het rooster verstelbaar is 
in hoogte, kun je de temperatuur 
goed afstemmen op je gerecht.” 

Gebruiksgemak 
Spanninga: “Dit is minder snel en 
gemakkelijk dan een gasbarbecue, 
maar ik geniet er persoonlijk meer 
van.” 
Hazebroek: “Met een simpele houts-
koolstarter heb je de briketten in 15 
tot 20 minuten zo heet als je wilt. Je 
kunt met deze barbecues alles 
bereiden wat je wilt.” 
Baert: “Met een starterskit voor je 
kolen is je barbecue inderdaad lekker 
snel op de juiste temperatuur.” 

Smaak  
Spanninga: “Als het vocht uit eten op 
heet houtskool drupt, komt er een 
typisch rooksmaakje vrij dat in het 
eten trekt. Dat heb je bij gas, briket-
ten en elektriciteit natuurlijk niet.” 
Hazebroek: “Hardere houtskool-
soorten geven weinig onprettige 
bijsmaak en geur. Briketten geven 
soms een onprettige walm. Kokos-
briketten branden juist heel schoon 
en heet. Die kan ik iedereen aan-
raden. Wil je toch meer rooksmaak, 
dan kun je houtsnippers toevoegen.” 
Baert: “Bij deze barbecues kun je 
ervoor kiezen om bijzondere kolen te 
gebruiken of er speciaal ciderhout op 
te leggen. Zo kun je extra smaak 
geven aan je gerechten. Dat kan bij 
andere barbecues niet.” 

Onderhoud en levensduur 
Spanninga: “Barbecue je twee per 
week, dan maak je eens per maand 
je rooster schoon. Of dat nu een 
rooster is van een gasbarbecue of 
van een kogelbarbecue maakt niet 
uit.” 
Hazebroek: “Ik heb zelf twee relatief 
dure ketels die het al meer dan tien 
jaar doen. De goedkopere roesten 
toch snel weg in een hoekje.” 
Baert: “Ik heb expres een barbecue 
gekocht waarvan onderdelen in de 
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vaatwasser kunnen, anders sta je als 
een gek te boenen na een gezellig 
avondje. Blikachtige barbecues gaan 
ongeveer een jaar mee.” 

Prijs 
Spanninga: “Ik zou gaan voor een 
wat duurdere, zo rond de 375 euro. 
Dan heb je ook echt wat!” 
Hazebroek: “Duurder is bij deze 
barbecues niet per se beter voor je 
eten.” 
 
Keramische barbecue 

+ goede warmtegeleiding, lange  
 levensduur, veel mogelijkheden 
- prijzig, vraagt barbecue/kook- 
 ervaring 

Warmteregulatie 
Spanninga: “Geweldig!” 
Hazebroek: “Gelijkmatige tempera-
tuur, heel prettig.” 
Baert: “Nooit mee gewerkt.” 

Gebruiksgemak 
Spanninga: “Veel professionals 
werken hiermee. Je moet wel weten 
wat je doet als je hieraan begint.” 
Hazebroek: “Je moet een ervaren 
barbecuer of hobbykok zijn om hier 
goed mee te kunnen koken.” 

Smaak  
Spanninga: “Ik denk dat deze 
barbecue de meeste smaak geeft 
aan je eten.” 
Hazebroek: “Je kunt, als je schone 
houtskool gebruikt, heel pure smaken 
krijgen, met slechts een vleugje hout. 
Ik proef bij een keramische barbecue 
precies welke houtskool iemand 
gebruikt. Ik ben daar een freak in.” 

Onderhoud en levensduur 
Spanninga: “Aan een keramische 
barbecue heb je evenveel onderhoud 
als aan een brikettenbarbecue.” 

Hazebroek: “Mijn eigen modellen 
gebruik ik dagelijks. Je hoeft de 
barbecue aan de buitenkant 
nauwelijks schoon te maken.” 

Prijs 
Spanninga: “Duur. Dit is voor de 
echte barbecueliefhebbers.” 
Hazebroek: “Een standaardmodel 
kost al gauw meer dan 1000 euro. Je 
moet zeker weten dat je dit wilt. 
Mensen die er eentje hebben, 
gebruiken hem vaak het hele jaar 
door zo’n drie tot vier keer per week.” 

Brandstof: wat kost dat? 
Gas: Voor een gasfles van 10 kilo 
betaal je gemiddeld rond de 50 euro.  

Houtskoolbriketten: Een zak van zo’n 
drie kilo kost gemiddeld 5 euro. Hoe 
lang je ermee doet, is afhankelijk van 
de grootte en het type barbecue en 
voor hoeveel personen je kookt.  

Beginnen maar!  
• Leg een bergje houtskool of 
briketten in de barbecue, met 
aanmaakblokjes ertussen. Je kunt 
ook kiezen voor een brikettenstarter. 
Gebruik voor de veiligheid liever 
geen spiritus. 
• Steek de aanmaakblokjes een half 
uur tot een uur voordat je gaat koken 
aan. 
• Als de kolen of briketten branden, 
kun je ze met een tang gelijkmatig 
verdelen. 
• Zodra de vlammen weg zijn en de 
kolen of briketten grijs, kun je aan de 
slag. 
• Af en toe wat kolen toevoegen 
voorkomt dat je de barbecue steeds 
weer aan moet steken. 

Naar een artikel van Brenda Kluijver, 
Kassa, juni/juli 2012
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Tekst 2 

 

Online shoppen, hoe doe je dat?  
 
(1) Winkel in, winkel uit, passen, 
oriënteren, nieuwe trends spotten, 
koopjes op de kop tikken, een hapje 
en een drankje tussendoor en aan 
het eind van de dag met tien goed-5 

gevulde tassen thuiskomen. Zo ziet 
het ideale shopdagje eruit. Toch? 
Maar het winkelen verandert. In nog 
geen tien jaar heeft het winkelen een 
andere dimensie gekregen. Tegen-10 

woordig winkelen we 24 uur per dag, 
bij voorkeur vanaf de bank thuis. 
Inkopen doen we steeds vaker bij 
webwinkels. Webwinkelen is het 
nieuwe winkelen!  15 

(2) Het aantal webwinkels groeit de 
laatste tijd enorm. Het is ook vrij 
makkelijk om online te shoppen. 
Kinderen en jongeren gaan er min of 
meer vanuit dat alles online te koop 20 

is. Met hun laptop of smartphone 
plaatsen ze makkelijk een bestelling 
en de volgende dag hebben ze het 
product meestal al in huis. Maar hoe 
werkt dat nou precies? Welke 25 

rechten heb je als online koper? 
Welke verplichtingen heeft de ver-
koper? Hoe zit het bijvoorbeeld met 
garantie? Je kunt niet ‘even’ terug 
naar de winkel om je product om te 30 

ruilen. De ‘online-consument’ kan 
met een aantal zaken rekening 
houden, zodat het kopen via internet 
zonder al te veel risico is.  
(3) Om te beginnen bestaan er voor 35 

webwinkels veel keurmerken waar je 
als consument rekening mee kunt 
houden. Een keurmerk zou 
bescherming moeten bieden, zodat je 
als consument veilig op internet kunt 40 

shoppen. Het doel van zo’n keurmerk 

is dan ook om de belangen van de 
consument zo goed mogelijk te 
behartigen. De wirwar van keur-
merken is echter enorm. Het is blijk-45 

baar behoorlijk ingewikkeld om het 
kopen op afstand goed te regelen.  
(4) Ank van Heeringen is juriste bij 
Thuiswinkel.org en deskundig op het 
gebied van webshops. Zij biedt 50 

uitkomst: “Let bij het keurmerk op het 
Thuiswinkelwaarborg. Aangesloten 
webwinkels hebben algemene voor-
waarden die tweezijdig overeen-
gekomen zijn met de Consumenten-55 

bond. Daarnaast vindt er jaarlijks een 
check plaats of ze zich aan af-
spraken en wet- en regelgeving 
houden. In geval van een geschil is 
er de onafhankelijke geschillencom-60 

missie Thuiswinkel. Thuiswinkel.org 
geeft de garantie dat een bindende 
uitspraak altijd wordt nagekomen.” 
Verder heeft Van Heeringen nog een 
aantal tips. “Controleer of een 65 

webwinkel een echt bezoekadres 
heeft. Als er problemen zijn, kun je in 
dat geval ook het bedrijf bezoeken. 
Google of er negatieve ervaringen 
zijn met de webwinkel. Dat kan 70 

tegenwoordig makkelijk met alle 
reviews op internet. Af en toe is er 
wel eens iemand die iets aanbiedt 
voor een heel lage prijs. Trap er niet 
in. Als iets te mooi is om waar te zijn, 75 

is dat het vaak ook.” 
(5) Daarnaast helpt de wet kopers. 
De verkoper heeft verplichtingen 
naar de koper toe. Dat geldt voor 
iemand die een winkel heeft, maar 80 

ook voor webwinkels. Hoe zit dat 
precies in elkaar? In Nederland geldt 
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het herroepingsrecht. Dat betekent 
dat een product zeven werkdagen op 
zicht mag worden gehouden. Dit 85 

wordt ook wel bedenktijd genoemd. 
De termijn gaat in op de dag na de 
ontvangst van het product. Winkels 
die bij Thuiswinkel.org zijn aan-
gesloten gaan daar nog wat verder 90 

in. Die winkels hebben het herroe-
pingsrecht uitgebreid en dat heeft 
voor de consument extra voordelen. 
Bij leden van Thuiswinkel.org geldt 
een termijn van minimaal veertien 95 

dagen. In die periode heb je het recht 
het product te beoordelen en te pro-
beren, zoals dat ook in een echte 
winkelruimte mag. Dit betekent in het 
algemeen dat je een geleverd pro-100 

duct mag uitpakken en zo nodig mag 
inschakelen en gebruiken zoals je 
dat ook in de fysieke winkel zou 
mogen.  
(6) Voldoet het artikel niet aan de 105 

verwachting, dan stuur je het retour. 
Als je alles terugstuurt, zijn alleen de 
kosten voor retour voor jouw 
rekening. Let op: de bewijslast dat je 
het retour hebt gestuurd, ligt even-110 

eens bij jou. Als je je pakketje afgeeft 
op het postkantoor, dan ontvang je 
een bewijs dat je een pakketje hebt 
ingeleverd. Bewaar dat dus goed. Zo 
kun je aantonen dat het pakket niet 115 

meer in jouw bezit is. Geld dat je 

terugkrijgt, moet zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk binnen dertig dagen op 
je rekening staan. 
(7) Naast het herroepingsrecht is er 120 

natuurlijk ook altijd nog garantie. Een 
product moet die eigenschappen 
bezitten die voor normaal gebruik 
nodig zijn. Als consument mag je er 
dus vanuit gaan dat een product in 125 

orde is en goed functioneert. Hoe 
lang die termijn is, hangt onder 
andere af van de prijs-kwaliteitver-
houding. Van een dure wasmachine 
verwacht je dat deze langer dan twee 130 

jaar goed zal werken. De verkoper 
speelt ook een rol bij het geven van 
garantie en blijft aanspreekpunt voor 
herstel, vervanging en aflevering van 
ontbrekende onderdelen of ont-135 

binding van de overeenkomst. Dat 
geldt ook voor onlineverkopers.  
(8) Als koper ben je dus behoorlijk 
beschermd. Bij keurmerken moet je 
wel alert blijven. Het is namelijk heel 140 

eenvoudig om een keurmerk te 
starten. Het biedt geen zekerheid dat 
een keurmerk is goedgekeurd en 
kwaliteit biedt. De wet- en regel-
geving rondom keurmerken is nog 145 

niet duidelijk geregeld. Daar zou 
aandacht voor moeten zijn, zodat je 
als consument echt zonder risico 
overal kunt shoppen. 

 
Naar een artikel van Sandra van Maanen,  
De Gelderlander, 14 november 2013 

 
 

Pagina: 270Voor 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-0011-a-16-2-b 8 / 12 lees verder ►►►

Tekst 3 

 
 

Je moet kiezen 
 
 

 
 

Eten 

O 
 

 
 
Onderdak

O 

 
 

School 

O 

 

  Stel je voor… Je hebt maar één keuze.  
  Wat kies je dan? 
 
Roots4kids biedt kinderen in Kameroen een toekomst.  
Kinderen die zonder onze steun geen thuis hebben, niet  
genoeg te eten hebben en niet naar school kunnen. Ruim  
vijf jaar werken we aan een uniek en kleinschalig project. 
Lees onze verhalen op de website. 
 

 facebook.com/Roots4Kids www.Roots4Kids.nl Koop een tas uit Kameroen 

 
Naar NRC Charity Awards, 2013
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Tekst 4 

 

Op de werkvloer werkt Adele het best  
 
(1) Muziek op het werk is populair. 
Bijna overal staat de radio aan of 
zitten werknemers achter hun com-
puter met oordopjes in. Toch is het 
een veel gehoord discussiepunt op 5 

de werkvloer: gaat de radio aan of 
uit? Top-40-muziek uit je koptelefoon 
lijkt prima te werken als je geroeze-
moes van collega's in je omgeving 
wilt uitschakelen. Dat ene house-10 

nummer van Afrojack geeft je weer 
even energie aan het einde van de 
middag, als het derde kopje koffie 
niet meer werkt. In nieuw onderzoek 
geven werknemers aan beter te 15 

presteren met muziek aan, maar 
wetenschappers hebben hierbij hun 
twijfels. 
(2) Zo’n 95 procent van werkend 
Nederland vindt werken met muziek 20 

leuker. Nog eens 83 procent luistert 
tijdens het werk weleens naar 
muziek, blijkt uit recent onderzoek 
onder 555 werknemers in opdracht 
van uitzendbureau Randstad. Het 25 

liedje van zangeres Adele scoort 
goed. ‘Someone like you’ van Adele 
staat nummer 1 op de lijst van best 
werkende muziek volgens dit 
onderzoek1). 30 

(3) “Er zijn genoeg motieven om naar 
muziek op het werk te luisteren”, zegt 
Guido Band, universitair hoofddocent 
cognitieve psychologie aan de Uni-
versiteit Leiden: om de sfeer op de 35 

werkvloer positief te beïnvloeden, om 
het humeur te verbeteren, om je te 
concentreren, wakker te blijven of 
juist te ontspannen, om achtergrond-
geluid te dempen. “Muziek heeft 40 

effect op je emoties en op je energie. 
Ze kan hetzelfde bereiken als een 

kop koffie of wat frisse lucht in het 
kantoor.” Muziekkenner en -journalist 
Leo Blokhuis stelt het volgende: 45 

“Muziek is veel meer dan alleen 
vermaak. Ze heeft van oudsher al 
een functie bij het werk.” 
(4) Muziek en werk lijken een ideale 
combinatie. Bijna driekwart van de 50 

werknemers denkt productiever te 
zijn met muziek op de werkvloer, 
blijkt uit het Randstad-onderzoek. 
Veel ondervraagden menen meer te 
doen en sneller te werken met 55 

muziek aan. 50 procent geeft aan dat 
muziek het aantal ziektemeldingen 
terugdringt. 
(5) Of werknemers daadwerkelijk 
beter presteren met muziek is de 60 

vraag. Wetenschappers verschillen 
erover van mening. Bekend is het 
Mozart-effect dat ruim twintig jaar 
geleden werd geclaimd door psycho-
logen in een publicatie in het 65 

tijdschrift Nature. Luisteren naar 
Mozarts Sonate voor twee piano's in 
D majeur verbetert het concentratie-
vermogen en de intelligentie van 
mensen, stelden de psychologen 70 

destijds. Mozart-luisteraars scoren 
beter op ruimtelijke testen en zijn 
opgewekter. Sindsdien heerst de 
gedachte dat klassieke muziek het IQ 
en de prestatie positief beïnvloedt. 75 

(6) Maar met net zoveel gemak 
worden deze conclusies weer onder-
uit gehaald. Muziek luisteren tijdens 
het werk zou de prestaties juist 
verslechteren, aldus onderzoekers 80 

van University of Wales Institute. 
Werknemers die naar liedjes luis-
teren, presteren het slechtst. 
Luisteren naar je favoriete pop-

Pagina: 272Voor 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-0011-a-16-2-b 10 / 12 lees verder ►►►

muziek kan er in veel gevallen zelfs 85 

toe leiden dat je spontaan vergeet 
waarmee je bezig bent. Door de ver-
schillende geluiden en de afwisseling 
van muziek, wordt de concentratie 
van werknemers verstoord, conclu-90 

deerden de onderzoekers. 
(7) Guido Band deed onderzoek naar 
de effecten van lawaai op emotie en 
cognitie en publiceerde dat in Time 
Magazine. “Je hebt het effect van 95 

muziek op je prestaties nooit hele-
maal in de hand”, zegt de universitair 
hoofddocent. “In sommige gevallen 
kun je door muziek op te zetten 
harder gaan werken. Maar soms 100 

werkt het ook averechts.” 
(8) Of muziek prestaties beïnvloedt, 
hangt af van het werk dat je moet 
doen. Naarmate er minder hoge 
eisen worden gesteld aan intellectu-105 

ele prestaties, is het over het alge-
meen makkelijker om beter te pres-
teren met muziek op de achtergrond. 
“Routineklussen houd je langer vol 
met muziek”, aldus Band. Iemand die 110 

elke dag in de postkamer post 
sorteert, kan best de radio aanzetten 
om actief te blijven en de klus langer 

vol te houden. Maar voor oplossings-
gericht denkwerk moet je met rust 115 

worden gelaten.  
(9) Volgens Band is er een optimaal 
‘arousal-niveau’, een graad van 
alertheid, op het werk nodig om niet 
te slaperig en niet te onrustig te zijn. 120 

Energieke, levendige muziek werkt 
goed voor iemand die opstartpro-
blemen heeft, energie nodig heeft 
tijdens een presentatie of snel taken 
moet afronden. Rustige muziek is 125 

juist beter voor werknemers die 
zenuwachtig zijn of zich moeten 
concentreren op een opdracht. De 
enige muziek die volgens Band echt 
afleidt, is muziek met een nadruk op 130 

tekst. Dan ga je actief luisteren en 
dat is niet te combineren met het 
uitvoeren van werk. 
(10) Muziekjournalist Leo Blokhuis 
heeft wel een tip. Als hij een stuk 135 

moet schrijven of wil nadenken, zet 
hij het nummer 4'33" (4 minuten en 
33 seconden) van de Amerikaanse 
componist John Cage op. Ruim vier 
en een halve minuut is het dan 140 

doodstil. Want die stilte, dat werkt 
voor hem toch het best.

 
Naar een artikel van Carien ten Have, 
de Volkskrant, 16 oktober 2012 

 
 
 

noot 1 Randstad: Muziek werkt – de positieve invloed van muziek op de Nederlandse 

werkvloer. 
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Tekst 5 

 

Enig idee wat die frappuccino’s kosten? 
 

(1) Lekker natuurlijk, een Coffee 
Frappuccino Light Blended Beverage 
in de trein van werk naar huis. Ook 
leuk: dat tijdschrift dat je in je bood-
schappenmandje gooit of die dvd-5 

serie die je erbij neemt als je toch net 
een boek bestelt op Bol.com. Hebben 
we enig idee waar ons geld naartoe 
gaat? Zouden we niet, als we ons 
iets meer bewust waren van onze uit-10 

gaven, tot na de feestdagen moeten 
wachten met kopen? Of tot het 
moment dat we ons salaris hebben 
ontvangen? 
(2) “We geven geld uit zonder dat we 15 

erbij stilstaan”, zegt Henriëtte Prast, 
hoogleraar persoonlijke financiële 
planning in Tilburg. “Naarmate we 
meer pinnen en minder contant 
betalen, zullen we steeds noncha-20 

lanter met geld omgaan”, voorspelt 

ze. “Hoe virtueler ons geld, hoe min-
der het voor ons gevoel waard is en 
hoe gedachtelozer we het uitgeven.”  
(3) Ze vergelijkt het met vroeger, 25 

toen de euro er nog niet was en de 
portemonnee tijdens een vakantie in 
Frankrijk gevuld was met francs. 
“Voor ons gevoel was dat speelgeld. 
Dat gaven we heel gemakkelijk uit. 30 

De ontwikkelingen in het betalings-
verkeer hebben effect op ons 
gedrag”, zegt ze. “Dat is voldoende 
aangetoond in wetenschappelijk 
onderzoek. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 35 

studenten meer snacks in de kantine 
kopen als ze pinnen dan wanneer ze 
contant betalen.” 
(4) Het leidt ertoe dat veel mensen – 
ruim 30 procent van de Nederlan-40 

ders, volgens het Nationaal Instituut 
voor Budgetvoorlichting (Nibud) – 
nauwelijks inzicht hebben in hun uit-
gavenpatroon. “Misschien zouden ze 
dat wel willen, maar zolang ze kun-45 

nen rondkomen, vinden ze het niet 
belangrijk”, zegt Gabriëlla Bettonville 
van het Nibud. Als mensen een tijdje 
al hun uitgaven noteren, schrikken ze 
vaak van de hoeveelheid geld die ze 50 

in een maand blijken te besteden aan 
koffie onderweg en broodjes in het 
bedrijfsrestaurant. Prast zegt hier-
over: “Maar het feit dat je je dat 
realiseert, wil niet zeggen dat je het 55 

voortaan anders doet”. “Wij denken 
dat wat we weten maatgevend is 
voor ons gedrag. Maar zo zitten we 
niet in elkaar.” 
(5) “Veel mensen die gemakkelijk 60 

geld uitgeven en achteraf geen idee 
hebben waar het gebleven is, zijn 
sterk gericht op de korte termijn”, 
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zegt Bettonville. “Of ze zijn gevoelig 
voor verleidingen. Als je getriggerd 65 

wordt door teksten als ‘Sale’ of ‘50 
procent korting’, is de kans groot dat 
je je geregeld afvraagt waar je geld 
gebleven is. Je hebt de neiging 
dingen te kopen die je niet nodig 70 

hebt.” Het maakt uit of iemand als 
kind heeft geleerd met geld om te 
gaan. Bettonville: “Als je zakgeld 
kreeg en als scholier een bijbaantje 
had, kun je later beter met geld om-75 

gaan. Dan heb je al jong geoefend. 
Met geld omgaan is ook een kwestie 
van ervaring. Daarom zijn ouderen er 
meestal beter in dan jongeren.” 
(6) Piet-Jan Ottenhoff, verkoop-80 

manager bij een automatiserings-
bedrijf, en Hanneke van der Werf, 
psychodiagnostisch medewerker bij 
de geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ), zijn ouders van een stude-85 

rende tweeling van 20 jaar. Voor hen 
geldt hetzelfde als voor een derde 
van de Nederlandse huishoudens: ze 
zouden best willen weten waar hun 
geld blijft, maar ze vinden het niet 90 

belangrijk genoeg om er werk van te 
maken. “Toch redden we het altijd”, 
zegt Van der Werf. “We doen een 
beetje aan creatief boekhouden. 
Soms schuiven we geld van de 95 

spaarrekening naar de betaalreke-
ning en dat boeken we dan later weer 
terug.” 
(7) De laatste jaren kijken ze iets kri-
tischer naar hun uitgaven. Ottenhoff: 100 

“We vergelijken zorgverzekeringen. 
We zijn overgestapt. Ook checken 
we abonnementen en de goede 
doelen waaraan we automatisch geld 
overmaken. Vroeger lieten we dat 105 

klakkeloos doorgaan.” Van der Werf: 
“Ik let meer op wat ik uitgeef aan 
boodschappen. Sinds kort zit hier in 
de buurt een Lidl en daar koop ik 
steeds meer. Eerst alleen basisspul-110 

len, zoals toiletpapier en bronwater, 
maar nu ook vaak groente en fruit. 
Soms heb ik een kar vol boodschap-
pen en hoef ik maar 70 euro af te 
rekenen. Het begint echt een sport te 115 

worden.” 
(8) “Veel mensen zijn iets meer gaan 
opletten”, zegt Bettonville. Uit onder-
zoek van het Nibud blijkt dat 70 pro-
cent van de huishoudens het 120 

afgelopen jaar zuiniger is geworden. 
Bij de huishoudens met een boven-
modaal inkomen is dat percentage 
60. Sommige mensen snoeien dras-
tisch, anderen zoeken het in kleine 125 

besparingen. Ze gaan minder gemak-
kelijk uit eten, doen boodschappen in 
een goedkopere supermarkt of 
nemen vaker brood mee naar hun 
werk. Vaak zijn dat precies de dingen 130 

waaraan ze voorheen gedachteloos 
geld uitgaven. “Daarop kun je bijna 
zonder pijn besparen”, zegt 
Bettonville. “Dat moet ook wel, want 
de koopkracht is de afgelopen jaren 135 

steeds een beetje gedaald.”

Naar een artikel van Wilma van Hoeflaken, 
NRC Handelsblad, 25 en 26 januari 2014 

 

De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van 
de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), 
raadplege de vermelde bronnen.  
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 

einde  einde  
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Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 

 
 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 

 
1 Hoeveel deskundigen geven een mening over de voor- en nadelen van 

barbecueën?  
 

 ............................................................................................................  
 
2 Hoeveel betaal je gemiddeld voor een gasfles van 10 kilo?  
 

 ............................................................................................................  
 
3 Welke twee barbecues komen snel op temperatuur?  
 

1  ..........................................................................................................  
 

2  ..........................................................................................................  
 
4 Wat is de levensduur van een blikachtige kogelbarbecue?  
 

 ............................................................................................................  
 
5 Bij welke barbecue kun je de smaak niet vergelijken met die van ‘echt’ 

barbecueën?  
 

 ............................................................................................................  
 
6 Welke barbecue geeft volgens de deskundigen ‘dé barbecuebeleving’?  
 

 ............................................................................................................  
 
7 Op welke twee manieren kun je beginnen met barbecueën als je 

gebruik maakt van een barbecue op houtskool of briketten? 
 

1  ..........................................................................................................  
 

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

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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8 Welke expert heeft nog nooit met een keramische barbecue gewerkt?  
 

 ............................................................................................................  
 
9 Welke expert is de eigenaar van ‘Het Kookvuur Barbecue Catering’? 
 

 ............................................................................................................  
 
10 Bij welke barbecue kun je de warmte met behulp van een knop 

regelen?  
 

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

Tekst 2   

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

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Tekst 3   

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 7 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 
4  ...............................................................................................................  
 
5  ...............................................................................................................  
 
6  ...............................................................................................................  
 
 

 8 1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 
4  ...............................................................................................................  
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

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

 12  ..................................................................................................................  
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 13  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 5 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 18 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 

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

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25  ..................................................................................................................  
 

 26  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Schrijfopdracht 

 
 27  ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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KB-0011-a-16-2-o-E*   

erratumblad 2016-2 
 

Nederlands CSE KB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen Nederlands KB vmbo op woensdag 22 juni, aanvang 13.30 uur 
moet de volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de kandidaten bekend 
zijn. 
 
 
Op pagina 7, bij vraag 25 is het citaat uit alinea 1 niet juist weergegeven. 
 
“Een grote groep Nederlands houdt zijn inkomsten en uitgaven niet of 
onvoldoende bij.” (alinea 1) 
 
moet vervangen worden door: 
 
“Een grote groep Nederlanders houdt zijn inkomsten en uitgaven niet of 
onvoldoende bij.” (alinea 1) 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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KB-0011-a-15-1-o 

Examen VMBO-KB 

2015 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 22 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 13 mei
13.30 - 15.30 uur
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Tekst 1   

 
4p 1 Zoekend lezen 

Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
1 Hoe lang kun je een geopende verpakking met vers, onbehandeld 

vruchtensap ongeveer bewaren?  
2 Zit sinaasappelsap met vruchtvlees vol met vezels? 
3 In de tekst lees je over technieken om de houdbaarheid van sap te 

verlengen. Geef de naam van een van die technieken.  
4 Wat is de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine C voor 

volwassenen?  
5 Sinaasappelsap is zuur en dat kan leiden tot tanderosie.  

Welke tip lees je in dit artikel?  
6 Hoeveel sappen kun je alleen in een jerrycan kopen?  
7 Welk merk sap bevat het meeste vitamine C?  
8 In welke winkel kun je ‘Naturis’ kopen?  
9 Wat betekent ‘g’ in de tabel?  
10 Welk merk sap heeft het rapportcijfer ‘6,1’ voor smaak?  
 
 

Tekst 2   

 
9p 2 Samenvattingsopdracht 

Vat de tekst ‘Lachen voor de wetenschap’ samen in maximaal 230 
woorden.  
Besteed daarbij alleen aandacht aan de volgende punten: 
1 het doel waarom wetenschappers een lach-database hebben 

samengesteld; 
2 wat onderzoekers nog meer ontdekten;  
3 drie opdrachten die de proefpersonen zelf moesten uitvoeren;  
4 twee voorbeelden van zaken die de proefpersonen daarna bij andere 

proefpersonen moesten inschatten; 
5 twee verschillende toepassingsmogelijkheden waarvoor de software 

gebruikt kan worden; 
6 wat er voor de toekomst nog nodig is om de lach-database echt te 

gaan gebruiken voor allerlei toepassingen; 
7 twee conclusies uit het onderzoek. 
 
Maak er een samenhangend geheel van. Gebruik geen telegramstijl. 
Noem niet onnodig voorbeelden. Tel de woorden en zet het aantal onder 
de samenvatting. Zet de titel erboven. 
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Tekst 3   

 
1p 3 Wie worden er in deze advertentie bedankt?  

A alle medewerkers van Unicef 
B alle reizigers die bij Djoser een reis naar naar Sri Lanka, Mexico, 

Jemen of Mozambique hebben geboekt  
C alle reizigers die bij Djoser een vakantie geboekt hebben en die een 

bijdrage hebben overgemaakt  
D alle reizigers die bij Djoser een verre vakantie geboekt hebben 
 

1p 4 Op welke manier is de afbeelding gebruikt? 
De afbeelding 
A geeft een beeld van de werkzaamheden van Djoser. 
B haalt reizigers over om schoolspullen te verzamelen.   
C laat de reizigers weten waar het geld in is geïnvesteerd.  
D laat zien dat het belangrijk is om geld te investeren in onderwijs. 
 

1p 5 Op de afbeelding zie je een kind dat voor een schoolbord staat.  
Welke zin uit de advertentie sluit het beste aan bij de afbeelding? 
A Als reisorganisatie geniet Djoser van de gastvrijheid van een land.  
B Dit bedrag wordt door Djoser verdubbeld.  
C Djoser doet dit door UNICEF te steunen, zodat kinderen in het land 

zelf er structureel beter van worden.  
D Hoog tijd om alle Djoserreizigers te bedanken voor hun bijdrage! 
 
 

Tekst 4   

 
1p 6 De titel van de tekst is ‘Van light word je niet per definitie lichter’. 

 Welke zin uit alinea 4 sluit het beste aan bij de titel van deze tekst? 
 

1p 7 Wat is het verband tussen alinea 4 en alinea 5? 
A Alinea 5 geeft adviezen bij wat er in alinea 4 staat. 
B Alinea 5 geeft een verklaring bij alinea 4. 
C Alinea 5 spreekt het gestelde in alinea 4 tegen. 
D Alinea 5 versterkt het gestelde in alinea 4. 
 

1p 8 Welk kopje past het beste bij alinea 4? 
A Calorierijk  
B Kcal  
C Term ‘light’ 
D Verpakking  
 

Pagina: 288Voor 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-0011-a-15-1-o 5 / 9 lees verder ►►►

1p 9 Welk kopje past het beste bij alinea 5? 
A Aanbevelingen  
B Light chips eten 
C Producten vergelijken  
D Verpakking leren lezen 
 

1p 10 In alinea 5 staat de volgende zin: “Een ‘goed’ voorbeeld hiervan vormen 
light chips.” (regels 76-77)  
Welke uitspraak past het beste bij deze zin?  
Light chips zijn 
A een goed voorbeeld van een light product, omdat ze minder vet 

bevatten.  
B een goed voorbeeld van een light product, omdat ze vaak goedkoper 

zijn.  
C geen goed voorbeeld van een light product, omdat alle chips slecht 

voor je gezondheid zijn.  
D geen goed voorbeeld van een light product, omdat ze veel 

koolhydraten en eiwitten bevatten.   
 

1p 11 In welke alinea krijg je antwoord op de vraag wanneer een product ‘light’ 
mag heten? 
A in alinea 2 
B in alinea 3 
C in alinea 4 
D in alinea 5 
 

1p 12 Wat is de functie van de laatste alinea? 
A de lezer een advies geven 
B de lezer oproepen tot nadenken 
C de lezer overhalen om light producten te kopen 
D de lezer waarschuwen voor de gevaren van light producten  
 

1p 13 Bij het artikel is een tabel opgenomen waarin je kunt zien hoeveel 
calorieën light producten en gewone producten hebben. 
 Leg uit waarom deze tabel is opgenomen bij deze tekst.  
Gebruik voor je antwoord maximaal 30 woorden.  
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Tekst 5   

 
1p 14 In alinea 1 wordt het onderwerp van de tekst onder meer ingeleid door het 

noemen van een aanleiding. 
Op welke manier wordt het onderwerp nog meer ingeleid? 
Dit gebeurt door 
A de geschiedenis van het centrale onderwerp te schetsen. 
B een aspect van het centrale onderwerp te presenteren. 
C een samenvatting van het onderwerp vooraf te geven. 
D verschillende belangrijke meningen over het onderwerp te noemen. 
 

2p 15 In alinea 1 worden twee redenen genoemd waarom vogelzang 
hartverwarmend is.  
 Welke twee redenen zijn dat? 
 

1p 16 In de alinea’s 3 en 4 wordt gesproken over vocaal leren. 
 Welke drie groepen vogels kunnen vocaal leren, volgens de tekst? 
 

2p 17 In alinea 3 wordt vocaal leren uitgelegd als het vermogen om geluiden na 
te bootsen.  
 Welke twee andere omschrijvingen dan ‘vocaal leren’ worden in alinea 

3 en in alinea 6 gebruikt om dat nabootsen van geluiden aan te 
geven? 

Geef in de uitwerkbijlage per alinea één omschrijving. 
 

1p 18 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 3 tot en met 5? 
A Alle dieren hebben een auditief vermogen  
B Alle dieren kennen een spraakvermogen 
C Spraak van mens en dier kent overeenkomsten 
D Spraak van mens en dier ontstaat instinctief 
 

1p 19 Wat is het verband tussen alinea 4 en alinea 5? 
A Alinea 4 en alinea 5 vormen een tegenstelling. 
B Alinea 4 en alinea 5 vormen samen een opsomming. 
C Alinea 5 geeft een voorbeeld bij wat er in alinea 4 staat. 
D Alinea 5 geeft het gevolg van wat er in alinea 4 staat.  
 

2p 20 Volgens de alinea’s 6 en 7 zijn er aanwijzingen dat er een parallel is 
tussen zingende vogels en pratende mensen.  
 Welke twee aanwijzingen zijn dat? 
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1p 21 Steve Pinker zegt volgens de tekst: “Vocaal leren is uitzonderlijk”.  
(regel 55) 
Jarvis ondersteunt deze uitspraak. 
 Citeer de zin uit alinea 4 of uit alinea 5 waarmee Jarvis deze uitspraak 

ondersteunt. 
 

1p 22 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer? 
A Alleen vogels beschikken net als mensen over een taalvermogen. 
B Auditief leren is onmisbaar voor het ontwikkelen van taalvermogen. 
C Er bestaan overeenkomsten in taalvermogen bij mensen en vogels. 
D Het taalvermogen bij dieren en mensen is genetisch bepaald in de 

cortex. 
 

1p 23 In deze tekst laat de schrijver enkele deskundigen aan het woord. 
Op welke manier gaat hij om met hun uitspraken? 
A Hij gebruikt de uitspraken om meningen tegen te spreken. 
B Hij is het absoluut oneens met de uitspraken. 
C Hij komt op grond van de uitspraken tot een eigen mening. 
D Hij trekt de juistheid van de uitspraken in twijfel. 
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Schrijfopdracht 

 
In de les Nederlands kijk je naar een filmpje waarin een pratende 
papegaai te zien is. De papegaai praat zijn baasje niet alleen na, maar 
lijkt de woorden ook echt te begrijpen. Een klasgenoot zegt: “Het beestje 
moet een trucje geleerd hebben, want papegaaien kunnen niet echt met 
iemand praten.” 
 
Je leraar reageert daarop door te verwijzen naar de tekst ‘Vogelzang is 
net praten’ die vorig lesuur aan bod kwam. Daarin staat de mening van 
sommige biologen dat het leren zingen van vogels lijkt op het leren praten 
van mensen. Hun onderzoek zou het bewijs leveren dat er 
overeenkomsten zijn tussen de hersenstructuren van mensen en 
bepaalde vogels. “Pratende papegaaien bijvoorbeeld praten ook 
werkelijk”, citeert de leraar een zin uit het artikel. 
 
Verschillende leerlingen uit jouw klas reageren daar fel op. Sommigen 
vinden hun praten echt niet te vergelijken met het zingen van vogels of 
het praten van papegaaien. “Onze papegaai klinkt net als onze hond”, 
zegt een klasgenoot. “Ja, en in de dierenwinkel zegt de papegaai nooit 
eens iets nieuws tegen mij!”, reageert weer iemand anders in de klas. 
 
De discussie gaat nog een tijdje door en jullie worden het niet eens. Je 
leraar stelt daarom voor de hulp in te roepen van een deskundige van 
vogelpark Avifauna, mevrouw Van de Ven. Je wilt haar uitnodigen om op 
school meer te vertellen over het praten van papegaaien en de 
overeenkomsten en verschillen met mensentaal. Ook wil je voor haar 
voorbereiding alvast een paar vragen van klasgenoten stellen. Deze 
vragen kunnen uit deze tekst komen, maar je mag ze ook zelf bedenken. 
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13p 24 Opdracht 
Schrijf een brief aan mevrouw Van de Ven van het vogelpark. 
Het adres is: 
Hoorn 65 
2404 HG  Alphen aan den Rijn 
Dateer je brief op 31 maart 2015. 
Gebruik voor je brief de gegevens uit de tekst op de vorige bladzijde en 
eventueel de tekst ‘Vogelzang is net praten’.  
Besteed in je brief aandacht aan de volgende punten:  
 jezelf voorstellen met naam, klas en school; 
 aanleiding van je brief: de discussie in de klas; 
 verzoek om een les te geven op school over het onderwerp; 
 drie vragen uit de klas over vogeltaal en mensentaal; 
 verzoek om in te gaan op die vragen in de les; 
 voorstel voor plaats, datum en tijdstip van de les; 
 verzoek om een reactie binnen twee weken. 
 
 
 
 
 

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 

 
Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vijf bladzijden! 
 
 

Voeding & gezondheid  
 
Test gekoeld sinaasappelsap 

Gesjoemel in het koelvak 
 
Ook vers geperst sinaasappelsap is tegenwoordig te koop bij de 
supermarkt. De schappen in het koelvak staan vol met verse sapjes. Maar 
ze blijken lang niet altijd zo vers te zijn. 
 
Waar koop je het lekkerste en meest 
verse sap? De inkopers van de 
Consumentenbond doken de 
supermarkt in, kochten er vers 
sinaasappelsap en lieten de sappen 
onderzoeken in het laboratorium en 
proeven door een smaakpanel.  
Sinaasappelsap vind je op twee 
plekken in de supermarkt: naast de 
frisdranken in het schap en in het 
koelvak. Vers, onbehandeld sap 
bederft snel en moet daarom gekoeld 
worden bewaard. Je gaat er dus 
vanuit dat sap uit het koelvak vers-
geperst en onbehandeld is. Maar in 
veel koelvakken staan sappen die 
ook in het gewone schap lang goed 
blijven.  

Ver weg geperst 
We lieten het smaakpanel 24 soorten 
sinaasappelsap uit de koelvakken 
van tien winkels beoordelen op 
(verse) smaak. Twee sappen zijn 
favoriet: het sinaasappelsap van Top 
Fresh, te koop bij Dirk, Bas en Digros 
en het sap dat op die dag geperst is. 
Wij persten zelf bij Plus in de winkel, 
maar ook bij andere supermarkten 
kan dit. Beide sappen zijn vers, als je 

tenminste onder ‘vers’ verstaat dat 
het sap zonder enige behandeling na 
het persen in de fles is gestopt en 
heel kort houdbaar is. Het ‘sap uit 
concentraat’ is een ander verhaal. 
Hiervoor worden sinaasappels in het 
land van herkomst geperst, vezels, 
schillen en pitjes verwijderd en het 
water wordt eraan onttrokken. Het 
‘concentraat’ dat overblijft, gaat naar 
Europa. Daar wordt het weer 
aangevuld met water en eventueel 
met aroma’s en/of pulp. Als 
sinaasappelsap uit concentraat is 
gemaakt, moet dat op de verpakking 
staan. 
Er kan ook geperst zijn in het 
herkomstland van de sinaasappels, 
waarna het sap – geconserveerd – 
per tanker vervoerd wordt naar 
Nederland.  

Bewaren 
Vers, onbehandeld vruchtensap is 
bederfelijk. Een geopende verpak-
king kun je gekoeld en afgesloten 
vaak maar een dag bewaren. Bewaar 
je ongeopende flessen – gekoeld – 
langer dan de houdbaarheidsdatum, 
dan kan de fles onder druk komen te 
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staan. Het vitamine C-verlies in een 
gekoelde, geopende verpakking valt 
erg mee.  

Zoet, zuur of bitter 
Echt vers scoort goed! De vijf meest 
favoriete sappen zijn niet 
geconserveerd. Vers sinaasappelsap 
moet iets bitter, niet zo zoet en een 
beetje zuur zijn. Bij de meeste 
sappen zit het wel goed met de 
smaak, maar het sap van de Hema 
en Mama Natuur (Aldi) is te zuur; het 
Valencia sinaasappelsap van AH 
Euroshopper is niet zuur genoeg en 
eindigt helemaal onderaan. Ook AH 
Excellent, van Valenciasinaasappels 
bevalt niet goed: te bitter.  
 
In detail 
 

Zelfgeperst  
Sinaasappelsap  
(bij Plus) 
Prijs: € 3,50 voor 1 liter 
Rapportcijfer smaak: 7,8 
Perfecte jus; smaakt alsof 
hij net uit de pers komt. 
Fris, wel met pitjes.  
 
 

 
 

Top fresh  
Sinaasappel 
Prijs: € 1,80 voor 
0,5 liter 
Rapportcijfer smaak: 
7,8 
Ziet er vers uit, en is 
het ook. Fijn 
vruchtvlees, een 
plezierige nasmaak en 
licht zuur.  

 
 
 
 

C1000  
Sinaasappel 
Prijs: € 1,95 voor 0,5 liter 
Rapportcijfer smaak: 7,6 
Heerlijk, lekker vers. Door 
het vruchtvlees kwamen het 
uiterlijk en de structuur niet 
zo goed uit de test. 
 
 

 
Houdbaarheid verlengen 
Versgeperst sap kan snel bederven. 
Fabrikanten doen er van alles aan 
om dit tegen te gaan. Slechts 5 van 
de 24 gekoelde sappen in onze test 
zijn niet geconserveerd. Meer dan de 
helft is gepasteuriseerd. Het sap is 
dus boven de 70 oC verhit, waardoor 
micro-organismen dood gaan. 
Een nadeel van pasteuriseren is dat 
de smaak van het sap verandert. Bij 
flash-pasteurisatie, een kortdurende 
verhitting, is dit minder en ook van de 
techniek pascalisatie oftewel HPP 
wordt geclaimd dat dit de smaak niet 
beïnvloedt. Bij HPP wordt het sap 
sterk onder druk gezet. De PEF-
methode gebruikt pulserende 
elektrische velden, waarmee de 
wand van de micro-organismen 
stukgemaakt wordt. 
Bij dertien sappen staat niet op de 
verpakking dat ze een conserverings-
behandeling hebben ondergaan, 
terwijl dat wel het geval is. Het is niet 
wettelijk verplicht, maar als 
consument kun je hierdoor flink op 
het verkeerde been worden gezet. 
Vooral als je niet op de houdbaar-
heidsdatum let. Daaraan kun je zien 
dat het sap niet vers kán zijn. Sap 
dat langer dan een paar dagen 
houdbaar is, moet wel behandeld 
zijn.  
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Vitamine C 
Sinaasappelsap wordt vaak in een 
adem genoemd met vitamine C. In 
een glas zit vaak al genoeg voor een 
hele dag. Voor volwassenen is de 
dagelijks aanbevolen hoeveelheid 70 
milligram. In de verse sappen zit niet 
meer vitamine C dan in sap uit 
concentraat of gepasteuriseerd sap. 
Maar in de vier pakken gepasteuri-
seerd sap uit concentraat van C1000, 
Digros, Jumbo en Plus zit veel 
vitamine C, en die is extra 
toegevoegd door de fabrikant.  

Lege termen 
‘Vers’ en ‘versgeperst’ zijn vaak lege 
termen. In de warenwet is daar niets 
over vastgelegd. Waar wij bij ‘vers’ 
denken aan sap dat zonder enige 
behandeling na het persen in de fles 
is gestopt, denken Albert Heijn, 
Hema en Vruchtoase daar anders 
over. Hema’s ‘verse sinaasappelsap’ 
en Albert Heijns ‘Valencia 
sinaasappelsap versgeperst’ zijn 
gepasteuriseerd. Het sinaasappelsap 
van Vruchtoase claimt ‘vers geperst’. 
Als je verder leest, blijkt het in het 
oogstland van de sinaasappels te zijn 
geperst. 

Vezels 
Wie denkt dat sinaasappelsap met 
vruchtvlees vol zit met vezels, heeft 
het mis. Per glas komt het neer op 
nog geen gram, net zo veel als in 
een kwart volkorenboterham. In zelf 
geperst sap of sap met extra vrucht-

vlees zit nauwelijks meer. Een 
sinaasappel eten werkt beter: 
ongeveer 2,5 gram vezels.  
In een glas sinaasappelsap zitten 
drie sinaasappels; als je die los 
opeet, levert dat tien keer zo veel 
vezels.  

Weerstand 
Vitamine C wordt vaak in één adem 
genoemd met weerstand tegen 
ziekte. Een langdurig ernstig tekort 
aan vitamine C laat namelijk onze 
weerstand afnemen en kan eindigen 
in scheurbuik. Ernstige tekorten 
komen in Nederland gelukkig niet 
voor, ook al eet niet iedereen twee 
ons groente en twee stuks fruit per 
dag. Te veel vitamine C, meer dan 2 
gram per dag, kan leiden tot darm-
klachten en diarree. 

Tanden aangetast 
Dus ja, de gezonde kant van 
sinaasappelsap wordt misschien wat 
overdreven en de negatieve kant wat 
onderbelicht. Bijvoorbeeld de suikers. 
Een glas sinaasappelsap bevat ruim 
20 gram aan suikers. Het zijn niet 
alleen de suikers waardoor tanden 
aangetast kunnen worden. Het sap is 
zuur en als je het vaak drinkt, kan dat 
leiden tot tanderosie. Om dat tegen 
te gaan, kun je bijvoorbeeld na het 
drinken van sinaasappelsap je mond 
spoelen met water. Het is niet goed 
voor het gebit om meteen na het 
drinken van iets zuurs te poetsen. 
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Test gekoeld sinaasappelsap 
 

 M
e

rk
 &

 T
yp

e
 

V
e

rp
a

kk
in

g
 

 In
h

o
u

d
 (

lit
e

r)
 

R
ic

h
tp

ri
js

 in
 e

u
ro

’s
 (

€
) 

P
ri

js
 p

e
r 

lit
e

r 
in

 e
u

ro
’s

 (
€

) 

R
a

p
p

o
rt

ci
jfe

r 
vo

o
r 

sm
a

a
k 

V
e

rs
e

 s
m

a
a

k 

U
it 

co
n

ce
n

tr
a

a
t 

C
o

n
se

rv
e

ri
n

g
sb

e
h

a
n

d
e

lin
g

 

V
ita

m
in

e
 C

 (
m

g
/g

la
s 

va
n

 

2
5

0
 m

l)
 

V
ita

m
in

e
 C

 t
o

e
g

e
vo

e
g

d
 

1 Zelfgeperst sap 

(bij Plus) 

fles 1 3,50 3,50 7,8 x   113  

2 Top Fresh fles 0,5 1,80 3,60 7,8 x   116  

3 C1000 fles 0,5 1,95 3,90 7,6 x   104  

4 Jumbo fles 0,5 1,95 3,90 7,4 x   107  

5 Albert Heijn fles 0,5 2,00 4,00 7,2 x   128  

6 C1000 jerry-

can 

2 2,00 1,00 7,0  x g 91  

7 CoopSelect fles 1 3,30 3,30 7,0 x  hpp 96  

8 Hema fles 1 2,75 2,75 6,9 x  g 111  

9 Naturis fles 0,5 1,50 3,00 6,9 x  pef 98  

10 Coolbest pak 1 1,25 1,25 6,8  x g 75  

11 Tropicana pak 1 2,80 2,80 6,8   fg 85  

12 DrinkitCool pak 1 1,00 1,00 6,7  x g 130 x 

13 Albert Heijn pak 1 1,05 1,05 6,7  x g 173  

14 C1000 pak 1 1,05 1,05 6,6  x g 140 x 

15 Jumbo Fris & 

Fruitig 

jerry-

can 

2 1,90 0,95 6,3  x g 89  

16 Vruchtoase fles 1 1,60 1,60 6,2   g 79  

17 Mama Natuur fles 0,5 1,60 3,20 6,2   hpp 106  

18 I’m bio fles 1 4,25 4,25 6,2   hpp 76  

19 Jumbo pak 1 1,05 1,05 6,1  x g 115 x 

20 AH Excellent 

Valencia 

fles 1 2,00 2,00 6,0   g 97  

21 Innocent fles 0,9 2,40 2,65 6,0   g 81  

22 Fruity King jerry-

can 

2 1,90 0,95 5,9  x g 93  

23 Plus Premium pak 1 1,05 1,05 5,9  x g 108 x 

24 AH Euroshopper jerry-

can 

2 1,95 1,00 5,8  x g 122  
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g = gepasteuriseerd 
fg = flash-gepasteuriseerd 
pef = pulsed electric field 
hpp = high pressure processing 
 
Verkrijgbaarheid 
 DrinkitCool en TopFresh zijn te koop bij Dirk, Bas en Digros. 
 FruityKing is te koop bij Dirk, Bas, Digros en Jumbo. 
 Mama Natuur is te koop bij veel filialen van Aldi, Vruchtoase is tot begin 2013 

verkrijgbaar bij Aldi. 
 Naturis is te koop bij Lidl. 
 I’m bio is te koop bij EkoPlaza. 
 Innocent, Coolbest en Tropicana zijn onder andere verkrijgbaar bij AH. 

 
Naar een artikel van Antje Houmes, 
Consumentengids, januari 2013 
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Tekst 2 

 

Lachen voor de wetenschap 
 
(1) Wat gebeurt er precies met je 
gezicht als je oprecht lacht en hoe 
beïnvloedt dat hoe oud je lijkt? 
Informatici van de Universiteit van 
Amsterdam (UvA) legden de lach 5 

vast van honderden bezoekers van 
Science Center NEMO en maakten 
hiermee de meest uitgebreide lach-
database ooit. Wetenschappers 
lieten bijna vijfhonderd mensen voor 10 

de camera lachen. Doel was het 
ontwikkelen van software waarmee 
de leeftijd van iemand kan worden 
geschat. Tijdens het onderzoek naar 
de lach-database stuitten de onder-15 

zoekers nog op een ander aspect. Ze 
ontdekten hoe de lach iemands 
gezicht beïnvloedt. In de toekomst 
kan die kennis worden gebruikt om 
computerprogramma’s te ontwikkelen 20 

waarmee leeftijden kunnen worden 
geschat èn emoties kunnen worden 
herkend.  
(2) Aan het onderzoek van de 
informatici Theo Gevers en Albert Ali 25 

Salah deden 481 proefpersonen mee 
die een aantal opdrachten moesten 
uitvoeren. Die proefpersonen 
moesten eerst zelf een aantal testjes 
uitvoeren en daarna moesten ze ook 30 

nog naar andere proefpersonen 
kijken. Van iedere deelnemer aan het 
onderzoek legden de onderzoekers 
een geposeerde lach en een 
oprechte lach vast op video. Ook 35 

moesten de proefpersonen boos, blij, 
verdrietig, verrast en angstig kijken. 
Gevers en Salah analyseerden 
bepaalde kenmerken, zoals de 
snelheid waarmee de mondhoeken 40 

omhoog gaan. Die kennis kan 

worden toegepast op computers die 
leeftijd raden, emoties herkennen en 
menselijk gedrag analyseren.  
(3) De onderzoekers vroegen de 45 

proefpersonen daarna om te kijken 
naar beelden van andere proef-
personen. Het ging daarbij om de 
volgende drie aspecten. De proef-
personen moesten de leeftijd van die 50 

mensen inschatten en aangeven hoe 
aantrekkelijk ze deze mensen 
vonden. Ook werd hun gevraagd om 
karaktereigenschappen in te 
schatten: is de persoon een behulp-55 

zaam type, of is hij misschien 
gewoon verliefd? Met de verzamelde 
gegevens konden de onderzoekers 
software ontwikkelen die de leeftijd 
van mensen kan schatten. De 60 

software houdt daarbij rekening met 
het feit dat iemand blij, verdrietig of 
boos is, en stelt aan de hand daar-
van de schatting bij.  
(4) Onderzoeksleider en hoogleraar 65 

informatica Theo Gevers: “Bij een 
spontane lach gaan niet alleen de 
mondhoeken en de wenkbrauwen 
omhoog, maar gaan ook de oogleden 
dicht. Dat heeft te maken met 70 

samentrekkende spieren. Ook de 
symmetrie van het gezicht speelt een 
rol. Een gemaakte lach tovert een 
regelmatig patroon op het gezicht, 
terwijl dat bij een oprechte lach niet 75 

zo is.” Bepaalde karakteristieken, 
zoals de snelheid waarmee de 
mondhoeken omhoog gaan en hoe 
rimpels rond de ogen ontstaan, 
werden vervolgens geanalyseerd.  80 

(5) De uitkomst van alle onderzoeken 
kan worden gebruikt voor computer-

Pagina: 300Voor 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-0011-a-15-1-b 8 / 14 lees verder ►►►

programma’s waarmee leeftijden 
kunnen worden geschat en emoties 
kunnen worden herkend. Gevers: “Er 85 

is een wisselwerking tussen de leef-
tijd en de lach. Een kind heeft een 
soepelere huid en spieren in het 
gezicht werken beter dan bij 
ouderen. Daardoor ontstaat bij de 90 

jeugd een meer uitgesproken 
expressie waarmee je rekening kunt 
houden. Andersom geeft de emotio-
nele uitdrukking van iemand – 
verbaasd of verrast – bepaalde 95 

rimpels en plooiing in het gezicht. Die 
informatie helpt de leeftijd beter in te 
schatten.” 
(6) Uit het onderzoek bleek dat 
vrouwen boven de 40 jonger lijken 100 

als ze lachen, terwijl dat voor 
mannen niet uitmaakt. “Iedereen 
onder de 40 wordt juist jonger 
ingeschat wanneer hij of zij neutraal 
kijkt. Wanneer mensen iemands 105 

leeftijd moeten raden, zitten ze er 
gemiddeld zeven jaar naast. De 
computer doet het beter met slechts 
zes jaar.” 
(7) De software kan nog wel wat 110 

beter worden, aldus de hoogleraar. 
Dat is belangrijk als de techniek ook 
echt gebruikt gaat worden voor 
verschillende toepassingen. Er zijn 
verschillende mogelijkheden. Zo zou 115 

je de software kunnen gebruiken als 
leeftijdcontroleur voor bijvoorbeeld de 
verkoop van alcohol en tabaks-
producten. Ook zou de software 
bruikbaar zijn om te kunnen bepalen 120 

of iemand bepaalde games op 
internet mag spelen. De hoogleraar 
ziet daarnaast mogelijkheden om het 

te gebruiken als extra controle bij 
online-betalingen met een creditcard. 125 

De database kan ook nog worden 
gebruikt om software te maken voor 
interactieve buitenreclame. Hierbij 
registreren camera’s de persoon die 
voor een reclamezuil staat, waarna 130 

het spotje wordt aangepast aan de 
passant.  
(8) Volgens Gevers zijn er dus veel 
toepassingen. De database kan 
worden toegepast om robots te leren 135 

emoties te herkennen. Dat kan 
bijvoorbeeld dienen als hulpmiddel 
voor autisten. “Autisten hebben 
moeite met het herkennen en uiten 
van emoties. Zij herkennen wel de 140 

verschillende gezichtsuitdrukkingen, 
maar weten daar niet direct op te 
reageren. Wanneer iemand hen 
spontaan toelacht of verdrietig kijkt, 
moeten ze eerst nadenken over hoe 145 

ze terug moeten kijken in die situatie. 
Ze zouden sneller kunnen reageren 
door te trainen met de computer. 
Daardoor zouden ze sociaal beter 
kunnen functioneren.”  150 

(9) De onderzoekers hebben al 
verschillende aspecten van lachen 
onderzocht. Er zal nog wel meer 
onderzoek gedaan moeten worden 
om de gegevens van de lach- 155 

database te gebruiken voor allerlei 
toepassingen. Maar voorlopig is het 
dus goed om te weten dat uit het 
onderzoek van Gevers en Salah blijkt 
dat je er jonger uitziet als je lacht. 160 

Maar… alleen als je ouder bent dan 
veertig. Als je jonger dan veertig 
bent, kun je beter neutraal kijken, als 
je jong wilt overkomen. 

 
Naar een artikel van Peter de Jeager,  
De Gelderlander, 2 februari 2013 
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Tekst 3   

 

 
 

 
Als reisorganisatie geniet Djoser van de 
gastvrijheid van een land. En daarom is het mooi 
om ook iets terug te kunnen geven. Djoser doet 

dit door UNICEF te steunen, zodat kinderen in het land zelf er structureel 
beter van worden. Hoe Djoser dit doet? Onder andere door haar reizigers 
bij boeking van een reis te vragen om een bijdrage van drie euro. Dit 
bedrag wordt door Djoser verdubbeld. UNICEF en Djoser werken op deze 
en vele andere manieren al bijna twintig jaar samen. We zijn trots dat we al 
ruim een miljoen euro hebben opgehaald voor kinderen in landen als Sri 
Lanka, Mexico, Jemen en Mozambique. 
 
Hoog tijd om alle Djoserreizigers te bedanken voor hun bijdrage! 
 

 
 

Naar een advertentie in HP/De Tijd,  
september 2012 

Reizigers, 
Bedankt! 
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Tekst 4 

 

Van light word je niet per definitie lichter  
 
(1) Hoe gaat de gemiddelde Neder-
lander om met light producten? Nogal 
creatief, als we afgaan op een kleine 
test bij zomaar een supermarkt. Met 
‘light’ denken we de minder verstan-5 

dige keuzes elders in ons voedings-
patroon te kunnen compenseren. “Ik 
koop light producten, omdat ik dan 
meer andere lekkere dingen kan 
eten”, vertelt Ellen Knaapen met een 10 

schuine blik op haar winkelwagen. 
“Bij de kaas kies ik bijvoorbeeld 
Philadelphia Light. Becel Light wissel 
ik af met roomboter. Ik vind room-
yoghurt heel erg lekker, maar daar 15 

doe ik dan altijd een grote schep 
Optimel-yoghurt doorheen om de 
calorieën (energie die eten aan je 
lichaam geeft) in de hand te houden.” 
Henny Vermeulen heeft twee potten 20 

pindakaas light in haar wagentje 
gedaan. “Van de gewone ben ik 
afgestapt, omdat je daar te dik van 
wordt. Met dit light product durf ik 
met een gerust hart twee 25 

boterhammen te smeren, hoewel ik 
eerlijk gezegd de gewone pindakaas 
lekkerder vind.” 
(2) Maar wat is het verschil in calo-
rieën tussen de ‘normale’ pindakaas 30 

en de light variant nu precies? 
Mevrouw Vermeulen weet het niet en 
daarom checken we de opgave op de 
potten even. Zij schrikt van het 
resultaat: 100 calorieën per boterham 35 

voor de klassieke pindakaas en nog 
altijd 85 calorieën voor het alterna-
tief. “Dat betekent dat ik met die twee 
met light belegde boterhammen op 
170 calorieën kom! Veel meer dan bij 40 

die ene boterham met normale pinda-

kaas! Ik moet misschien toch maar 
eens beter op gaan letten.” 
(3) De Amsterdamse diëtiste Elise 
Kuipers merkt dagelijks in haar 45 

praktijk dat er veel misverstanden 
bestaan rond de werkelijke ‘lichtheid’ 
van light. Zij heeft zich verdiept in de 
voor en tegens van deze producten. 
“Als je naar light frisdranken kijkt, 50 

dan zitten daar echt heel weinig 
calorieën in. Dat is echt een verschil 
met normale frisdrank. Je hebt dan 
wel te maken met zoetstoffen, maar 
die zijn veilig bevonden, ook voor 55 

kinderen, mits je ze niet in extreme 
hoeveelheden gebruikt. Maar gaat 
het bijvoorbeeld om vruchtensappen, 
dan is dat alweer een heel ander 
verhaal. In de light versies daarvan 60 

zit nog steeds behoorlijk wat suiker.”  
(4) Ook het Voedingscentrum waar-
schuwt er op haar website voor: 
fabrikanten mogen de term ‘light’ 
alleen op een product plakken als er 65 

tenminste 30 procent minder energie 
(kcal), vet of suiker inzit of een 
combinatie daarvan in vergelijking 
met het origineel. Op de verpakking 
moet je kunnen zien op welk aspect 70 

het woord ‘light’ van toepassing is. 
Maar dat betekent lang niet altijd dat 
het product in kwestie ook echt veel 
minder calorierijk is. Als consument 
kun je dat controleren.  75 

(5) Een ‘goed’ voorbeeld hiervan 
vormen light chips. Die bevatten 
duidelijk minder vet, maar dat wordt 
in dit product weer vervangen door 
koolhydraten en eiwitten, waar ook 80 

heel veel energie (en dus calorieën) 
inzit. Het resultaat is dat 100 gram  
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Pringles Light nog altijd 470 kcal 
bevatten. “Het is belangrijk dat 
mensen de verpakking leren lezen”, 85 

zegt Elise Kuipers. “Ga naar de 
supermarkt en vergelijk de producten 
met elkaar. En kijk dan dus naar de 
calorieën, niet bijvoorbeeld naar de 
aanbeveling dat een bepaald product 90 

‘natuurlijke zoetmiddelen’ bevat. Dan 
heb je de neiging te denken dat het 
om iets veel gezonders gaat. Maar 
vaak wordt daar gewoon rietsuiker 
mee bedoeld en daar zitten net zo 95 

veel calorieën in als in gewone 
suiker.” 
(6) Volgens Kuipers kunnen light 
producten wel een rol spelen in 
bijvoorbeeld een cholesterol-100 

verlagend dieet, maar moet je er niet 
te veel van verwachten als het erom 
gaat kilo’s kwijt te raken. “Het pro-
bleem is dat light producten vaak een 
minder volle smaak hebben, waar-105 

door je minder snel verzadigd raakt 
en je de neiging krijgt er meer van te 
gaan eten of drinken dan van het 
vollere (normale) product. Dan drink 
je opeens bijna het hele pak Optimel 110 

leeg in plaats van maar één glas. 
Waardoor je uiteindelijk zelfs méér 
calorieën binnenkrijgt. Bij kaas, 
frisdrank en ook halvarine is light wel 
een betere keus, maar bij chips, 115 

vruchtensappen en bijvoorbeeld 
pindakaas maakt het dus weinig uit.”  
(7) Verstandiger is het om gezond te 
eten, zoals voldoende groenten en 

tenminste twee stuks fruit per dag. 120 

Het Voedingscentrum adviseert ook 
producten met zo min mogelijk 
verzadigd vet en geen of weinig 
transvet (vet ontstaan door een 
fabrieksmatige bewerking). Kuipers: 125 

“Door al die aangepaste en bewerkte 
producten die je in de supermarkt 
ziet, hebben mensen het gevoel dat 
ze nog nauwelijks normaal mogen 
eten. Maar ik zou zeggen: koop in 130 

plaats van bijvoorbeeld light 
vruchtenyoghurt met ‘0 procent vet 
en 0 procent suiker’ eens magere 
yoghurt en doe daar zelf de vruchten 
in. Dat is gezond, niet calorierijk en je 135 

blijft niet met een hongergevoel 
zitten. En controleer voor alle vragen 
die je hebt over light producten, 
afvallen en gezond eten gewoon 
steeds de website van het Voedings-140 

centrum.”  
 
Hoeveel calorieën?  

Product (per 
100 gram of 
100 milliliter) 

Normaal 
(kcal) 

Light 
(kcal) 

Chips 552  490  

Yoghurtdrink 38  30  

Sinas 41  1 

Boter 737 331 

Pindakaas 663 562 

Jus d’orange 43 25 

Chocolademelk 90 57 

 
Naar een artikel van Johanneke Stolk,  
De Gelderlander, 11 januari 2013 
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Tekst 5 

 

Vogelzang is net praten 
 

(1) Het is elk jaar hetzelfde verhaal. 
’s Ochtends beginnen de koolmezen 
als eerste, met een serie trillers. 
Daarna volgen de merels met hun 
concert. Misschien is het op dat 5 

moment buiten nog berekoud, maar 
uit het gezang van de vogels blijkt 
dat de lente is begonnen. Ook om 
nog een andere reden zijn die ge-
luiden om een uur of zes ’s ochtends 10 

zo hartverwarmend. “Het is een soort 
praten”, vertelde Erich Jarvis onlangs 
op een congres in de Amerikaanse 
stad Boston. En daarmee is het 
wezenlijk anders dan het blaffen van 15 

honden of het knorren van varkens. 
(2) De 47-jarige Jarvis is een 
opgewekte, Amerikaanse neurobio-
loog1), opgegroeid in de New Yorkse 
wijk Harlem, die eerst van plan was 20 

om balletdanser te worden en uit-
eindelijk in de wetenschap terecht-
kwam. Jarvis bestudeert zingende 
vogels. Dat zijn drie groepen: zang-
vogels, kolibries en papegaaien. Niet 25 

alleen kunnen deze vogels zingen, 
maar ook zijn ze in staat om allerlei 
nieuwe deuntjes en klanken te leren. 
Bij dit leerproces lijken hun hersenen 

sprekend op onze hersenen, zo heeft 30 

Jarvis aangetoond.  
(3) Het menselijk spraakvermogen 
heeft tamelijk veel unieke ken-
merken. Een daarvan is vocaal leren, 
het vermogen geluiden na te boot-35 

sen. Dat is iets anders dan auditief 
leren, het leren in te gaan op 
geluiden. Een hond kan bijvoorbeeld 
leren hoe hij moet reageren op het 
bevel ‘zit’. Dit vermogen om in te 40 

gaan op geluiden is niet uitzonderlijk. 
Tal van gewervelde dieren bezitten 
die eigenschap in meerdere of 
mindere mate. Maar vocaal leren is 
wat anders en wordt door veel 45 

minder dieren gedaan. Een papegaai 
bijvoorbeeld probeert geluiden die hij 
hoort na te bootsen. Hij hoort een 
mens ‘zit’ zeggen en probeert dan 
die klank te imiteren. 50 

(4) De Canadees Steve Pinker, 
psycholoog, taalkundige en schrijver 
van goedverkochte boeken, die aan 
hetzelfde congres deelnam, zegt: 
“Vocaal leren is uitzonderlijk. Je hoeft 55 

een kind niet te leren hoe het zijn 
mond en zijn tong moet bewegen om 
te praten, het leert woorden door te 
luisteren naar volwassenen.” Deze 
prestatie wordt slechts door zes 60 

groepen van levende wezens ver-
toond: mensen, walvissen (en 
dolfijnen), vleermuizen en de drie 
genoemde vogelgroepen.  
(5) Pratende papegaaien bijvoor-65 

beeld praten, volgens Erich Jarvis, 
ook werkelijk. Het zingen van vogels 
is naar zijn overtuiging geen instinct, 
maar net als bij mensen werkelijk 
leren. Hij laat tijdens een persconfe-70 
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rentie in Boston een video zien van 
Alex, een beroemde grijze rood-
staartpapegaai. De Amerikaanse 
psycholoog Irene Pepperberg had 
Alex een vocabulaire van zo’n 150 75 

woorden geleerd en Alex kon die niet 
alleen herhalen, maar begreep ze 
ook.  
(6) Het laboratorium van Jarvis in 
Durham, North Carolina, haalt alles 80 

uit de kast om zingende vogels te 
bestuderen. Het gedrag van de 
vogels wordt heel nauwkeurig in 
kaart gebracht, hun hersenen gaan 
onder een scanapparaat en hun 85 

genen worden gelezen. Daaruit komt 
onder meer naar voren dat de 
mensen en zangvogels genen 
gemeen hebben die onmisbaar zijn 
voor het leren. Een voorbeeld 90 

daarvan is het FOXP2-gen. “Als 
mensen een verandering in dit erfelijk 
materiaal hebben, kunnen ze niet 
goed leren praten; als vogels zo’n 
mutatie in dat gen hebben, zijn ze 95 

veel minder goed in het reproduceren 
van een deuntje.” 
(7) Een andere aanwijzing dat er een 
parallel is tussen zingen en praten is 
dat zingende vogels zeven wezenlijk 100 

andere hersengebieden hebben dan 
niet-zingende vogels, zoals eenden 
en kippen. Die zeven hersenstruc-

turen lijken wel wat op structuren die 
mensen in hun brein hebben.  105 

(8) Volgens Jarvis zijn de hersenen 
van vogels tot nu toe altijd verkeerd 
beoordeeld. “In het verleden is vaak 
beweerd dat alleen menselijke 
hersenen een grote schors, cortex2), 110 

hebben en dat we daarom zo slim 
zijn. Welnu, ook deze drie groepen 
vogels hebben een grote cortex. 
Daardoor kunnen ze deuntjes leren.” 
Om dit te bewijzen heeft Jarvis ook 115 

sneetjes in die bewuste hersen-
gebieden aangebracht en vervolgens 
geconstateerd dat de vogels wel hun 
oude repertoire vertoonden, maar 
niets nieuws meer konden aanleren.  120 

(9) Een eerste conclusie: mensen 
zeggen wel in negatieve zin dat 
iemand een ‘bird brain’ heeft, een 
vogelbrein, waarmee wordt bedoeld 
dat hij niet zo bijster slim is. Uit alles 125 

blijkt, dat die uitdrukking bepaald niet 
terecht is. Nog opmerkelijker bij dit 
alles is dat mogelijk het uitzonderlijke 
taalvermogen van de Homo Sapiens 
ooit als zingen is begonnen. Volgens 130 

Jarvis zou daaruit kunnen worden 
geconcludeerd dat onze verre voor-
ouders zongen om te communiceren 
bij de jacht of om de andere sekse te 
behagen. Uit dat zingen is dan uit-135 

eindelijk onze taal ontstaan. 
 

Naar een artikel van Simon Rozendaal, 
Elsevier, 23 maart 2013 

 
 

noot 1 neurobioloog: iemand die de werking van het zenuwstelsel van mens en dier  

 bestudeert, de aansturing van de hersenen door zenuwbanen 

noot 2 cortex: buitenste laag van de hersenen 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud 
van dit examen. 
 
 
 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2015 
 
 
 

 Nederlands 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: 

 
Tekst 1 

 
 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 

 
1 Hoe lang kun je een geopende verpakking met vers, onbehandeld 

vruchtensap ongeveer bewaren?  
 
 ............................................................................................................  

 
2 Zit sinaasappelsap met vruchtvlees vol met vezels? 
 

 ............................................................................................................  
 
3 In de tekst lees je over technieken om de houdbaarheid van sap te 

verlengen. Geef de naam van een van die technieken.  
 
 ............................................................................................................  

 
4 Wat is de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine C voor 

volwassenen?  
 
 ............................................................................................................  

 
5 Sinaasappelsap is zuur en dat kan leiden tot tanderosie.  

Welke tip lees je in dit artikel? 
 
 ............................................................................................................  

 
6 Hoeveel sappen kun je alleen in een jerrycan kopen?  

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

 
7 Welk merk sap bevat het meeste vitamine C?  

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

 
8 In welke winkel kun je ‘Naturis’ kopen?  

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

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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9 Wat betekent ‘g’ in de tabel?  
 
 ............................................................................................................  

 
10 Welk merk sap heeft het rapportcijfer ‘6,1’ voor smaak? 

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

 
 

Tekst 2 

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

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 6  ..................................................................................................................  

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

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

 13  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 5 

 
 14 A B C D 

 
 15 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
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 16 1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 

 17 alinea 3: .....................................................................................................  
 
alinea 6: .....................................................................................................  
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 

 20 1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 

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

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
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Schrijfopdracht 

 
 24  ..................................................................................................................  

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

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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KB-0011-a-15-2-o 

Examen VMBO-KB 

2015 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 22 vragen, een samenvattingsopdracht en een 
schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 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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Tekst 1 

 
4p 1 Zoekend lezen 

Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
1 Hoeveel soorten pasta zijn er getest? 
2 Waardoor bevat volkorenpasta ruim twee keer zoveel vezels als witte 

spaghetti? 
3 Bevat volkorenpasta meer of minder vezels dan zilvervliesrijst en 

aardappels?  
4 Welke smaak is niet geliefd bij het smaakpanel?  
5 Het testoordeel bestaat uit een aantal onderdelen.  

Voor hoeveel procent telt ‘Vezels’ mee?  
6 In de tekst lees je dat je vaak teveel spaghetti kookt.  

Welke reden wordt daarvoor gegeven?  
7 Voor welk merk spaghetti betaal je het minst per portie?  
8 Welke twee merken spaghetti scoren ‘redelijk’ op het testoordeel 

‘Etiket’?  
9 Bij welke supermarkt kun je het merk ‘Pastella’ kopen?  
10 Welk merk en type spaghetti scoort ‘goed’ op de testoordelen ‘Smaak’ 

en ‘Vezels’?  
 
 

Tekst 2 

 
8p 2 Samenvattingsopdracht 

Vat de tekst Drie, twee, één… groen! samen in maximaal 260 woorden.  
Besteed daarbij alleen aandacht aan de volgende punten: 
1 het probleem in Amsterdam; 
2 vier oorzaken van het probleem in Amsterdam; 
3 het gevolg van het probleem in Amsterdam; 
4 twee zaken die de gemeente onderneemt om het probleem aan te 

pakken; 
5 waar de Fietsersbond voor pleit;  
6 twee taken van de Fietsersbond die gericht zijn op de gemeenteraad; 
7 twee positieve neveneffecten van aandacht voor fietsen.  
 
Maak er een samenhangend geheel van. Gebruik geen telegramstijl. 
Noem niet onnodig voorbeelden. Tel de woorden en zet het aantal onder 
de samenvatting. Zet de titel erboven. 
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Tekst 3 

 
1p 3 Op welke manier maakt de afbeelding duidelijk dat de baan postbezorger 

een parttime baan is? 
A Je kunt de afbeelding omdraaien.  
B Je kunt muziek maken tijdens het werken.  
C Je mag alleen solliciteren als je muzikant bent.  
D Je mag tijdens het werk naast je uniform ook andere kleding dragen. 
 

1p 4 De afbeelding maakt de advertentie vooral 
A afstandelijker.  
B serieuzer. 
C speelser. 
D zakelijker. 
 
 

Tekst 4   

 
1p 5 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in de eerste alinea ingeleid? 

door een 
A aantal voorbeelden 
B korte samenvatting van de tekst 
C opbouw van de tekst te geven 
D pakkend detail uit het onderwerp  
 

1p 6 Wat is voor jongeren de belangrijkste reden om een bijbaan te nemen? 
 

1p 7 Tussen werk en school zit een spanningsveld.  
 Op welke manier houdt de hogeschool waar Mariejo Stassen werkt 

daar rekening mee? Gebruik in je antwoord de informatie uit alinea 6.  
 

1p 8 In de alinea’s 2 en 3 lees je een aantal voorbeelden van zaken waar 
jongeren hun geld aan uitgeven.  
 Citeer de zin uit alinea 3 die aangeeft waarom jongeren daaraan geld 

uitgeven.  
 

1p 9 In alinea 4 lees je over een aantal verschillen tussen werk en school.  
 Wat zijn de drie verschillen tussen school en werk? 
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2p 10 In de tekst lees je dat bijbaantjes je kunnen helpen bij keuzes voor de 
toekomst.  
 Vul in de uitwerkbijlage de juiste naam of namen in (Alwin en Roald). 

Gebruik voor je antwoord de informatie uit de alinea’s 7 en 8.  
 

bijbaan in horeca  

tijdelijke carrière in horeca  

op tijd komen  

in toekomst niet meer werken in 
horeca 

 

in toekomst nog wel werkzaam in 
horeca 

 

studie sociaal pedagogische 
hulpverlening 

 

 
 

1p 11 In alinea 6 staat het volgende deel van een zin: “wij opleiders mogen de 
frictie tussen de hoge eisen die de overheid stelt en de hoge lasten die de 
student draagt, oplossen.” (regels 96-100) 
In dit citaat is sprake van een  
A conclusie. 
B tegenstelling. 
C voorbeeld. 
D voorwaarde. 
 

1p 12 Welk kopje past het beste bij alinea 6? 
A Belang bijbaan 
B Een dag vrij  
C Eisen overheid 
D Frictie werk en school 
 

1p 13 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer?  
A Bijbaantjes compenseren het gebrek aan ouderlijke steun.  
B Geld verdienen is de belangrijkste reden voor jongeren om een 

bijbaan te nemen.  
C Jongeren ervaren een baantje niet als een keuze, maar als een must.  
D Werken naast school levert jongeren geld en waardevolle 

levenslessen op. 
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Tekst 5 

 
1p 14 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in alinea 1 ingeleid? 

In alinea 1 
A worden enkele opvallende uitspraken gedaan. 
B wordt de opbouw van de tekst geschetst. 
C wordt een conclusie vooraf getrokken. 
D wordt een samenvatting vooraf gegeven. 
 

1p 15 In alinea 2 vertelt Aldert Vrij over onderzoek naar technieken om een 
leugenaar te herkennen.  
Waaraan herken je een leugenaar?  
Je kunt een leugenaar vooral herkennen als je let op 
A details. 
B lichaamstaal. 
C non-verbale kenmerken. 
D taalgebruik.  
 

1p 16 Wat is het verband tussen alinea 3 en alinea 4? 
A Alinea 4 is een conclusie bij alinea 3.  
B Alinea 4 is het bewijs van het gestelde in alinea 3.  
C Alinea 4 spreekt het gestelde in alinea 3 tegen.  
D Alinea 4 zwakt het gestelde in alinea 3 af.  
 

1p 17 In alinea 6 wordt zowel gesproken over leugendetectie als 
geheugendetectie.  
 Leg in eigen woorden uit wat het verschil is tussen beide.  
 Gebruik voor je antwoord maximaal 30 woorden.  
 

1p 18 In alinea 7 wordt gesproken over de sjoemelmargetheorie.  
 Leg deze theorie in eigen woorden uit.  
 Gebruik voor je antwoord maximaal 20 woorden. 
 

1p 19 Op welke manier sluiten de alinea’s 9 en 10 aan op alinea 8? 
De alinea’s 9 en 10 
A geven een bevestiging van alinea 8. 
B geven nieuwe voorbeelden bij alinea 8. 
C zijn een verklaring van alinea 8. 
D zijn een vervolg op alinea 8. 
 

1p 20 In dit artikel geeft de schrijver vooral feiten weer naar aanleiding van 
onderzoeken door deskundigen. Soms geeft hij ook zijn eigen mening. 
 Citeer de zin uit alinea 9 waaruit de eigen mening van de schrijver 

blijkt. 
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1p 21 In alinea 10 wordt gesproken over een mooie taak voor het onderwijs. 
Waaruit bestaat die taak volgens Aldert Vrij? 
A de aandacht richten op voorkomen van oneerlijkheid 
B oneerlijke mensen eerlijk maken 
C strenger controleren op oneerlijkheid 
D zorgen dat oneerlijke mensen leren van eerlijke mensen 
  

1p 22 Hoe kun je de inhoud van de laatste alinea het beste weergeven?  
De laatste alinea bevat een 
A conclusie en advies. 
B conclusie en tegenstelling. 
C samenvatting en advies. 
D verklaring en voorbeeld. 
 

2p 23 Aldert Vrij heeft onderzoek gedaan naar technieken om een leugenaar te 
herkennen.  
 Geef in de uitwerkbijlage met een kruisje aan of de volgende 

uitspraken waar of niet waar zijn.  
Gebruik de informatie van het onderzoek van Aldert Vrij uit alinea 2.  

 

 waar niet waar 

Uit de manier waarop iemand beweegt, kun je 
beter opmaken dat iemand liegt dan uit de 
manier waarop hij praat. 

  

Mensen herkennen een leugenaar beter als  ze 
naar hem luisteren. 

  

Wegkijken en onrustig friemelen zijn kenmerken 
van liegen. 

  

Een leugenaar gebruikt vaak het woordje ‘ik’.   

Een leugenaar vertelt uitgebreid.   

Non-verbale kenmerken hangen minder samen 
met liegen dan verbale kenmerken.   
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Schrijfopdracht 

 
Je zit in de vierde klas van het vmbo en je moet dit jaar voor het vak 
Nederlands een interview afnemen. In de les Nederlands geef je een 
presentatie over je interview. Je hebt het artikel ‘De gelegenheid maakt de 
leugenaar’ gelezen. Dat heeft je nieuwsgierig gemaakt over liegen. Je 
bent van plan om dit onderwerp te kiezen voor je presentatie.  
 
Aldert Vrij heeft onderzoek gedaan naar technieken om een leugenaar te 
herkennen. Je zou hem graag willen interviewen en je bent van plan om 
hem te benaderen. Hij kan je vast meer vertellen over de motieven 
waarom mensen liegen. In het artikel heb je gelezen dat hij vindt dat je je 
vooral moet concentreren op het voorkomen van leugens en oneerlijkheid. 
Hij ziet hiervoor een mooie taak weggelegd voor het onderwijs. Je bent 
nieuwsgierig naar de precieze rol die het onderwijs kan spelen om het 
vertellen van leugens te voorkomen. Dat wil je tijdens het interview 
centraal stellen. 
 
Je besluit hem een brief te schrijven. In de brief stel je jezelf voor en leg 
je uit dat je voor het vak Nederlands een interview moet afnemen en een 
presentatie moet verzorgen. Daarnaast vraag je of hij mee wil werken aan 
het interview. Tijdens het interview wil je vooral te weten komen welke rol 
het onderwijs kan spelen om het vertellen van leugens te voorkómen. Ook 
vraag je of je Aldert Vrij moet betalen voor het afnemen van een interview.  
 
In je brief vraag je ook nog om advies over de opzet van je presentatie. Je 
vermeldt dat je in je presentatie aandacht wilt besteden aan de 
onderwerpen waarover jouw klasgenoten liegen. Zelf denk je dat jongeren 
vooral liegen over het aantal vrienden dat ze hebben of over hoe laat ze 
van een uitgaansavond thuiskomen. Daarnaast besteed je in je 
presentatie aandacht aan de rol die het onderwijs kan spelen om het 
vertellen van leugens te voorkomen. Ook vermeld je in de brief nog jouw 
mening over liegen. Verder stel je in je brief alvast twee vragen die je 
tijdens het interview aan Aldert Vrij zou willen stellen. Geef tot slot aan dat 
je op een snelle reactie hoopt.  
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13p 24 Opdracht 
Schrijf een brief aan Aldert Vrij. Gegevens die onbekend zijn, mag je zelf 
bedenken.  
Besteed in je brief aandacht aan de volgende punten:  
 jezelf voorstellen, met naam en klas; 
 aanleiding brief: de opdracht voor Nederlands; 
 vraag om medewerking aan het interview; 
 onderwerp interview: precieze rol die het onderwijs kan spelen om het 

vertellen van leugens te voorkomen; 
 korte beschrijving opzet presentatie; 
 vraag aan Aldert Vrij of je moet betalen voor het afnemen van het 

interview; 
 vraag aan Aldert Vrij om tips voor je presentatie; 
 eigen mening over liegen; 
 vraag 1 aan Aldert Vrij; 
 vraag 2 aan Aldert Vrij; 
 beleefd verzoek om snelle reactie. 
 
 

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 

 
Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vijf bladzijden! 
 

Pasta 
Huismerk verslaat prijzige pasta 
 
Huismerken vallen in de smaak, blijkt uit onze spaghettitest. Van de 
achttien geteste soorten vindt het panel dure, verse pasta het minst lekker.  
 

 
 
Vers of gedroogd, volkoren of 
meergranen, met of zonder ei. 
Spaghetti is er in alle varianten. Om 
te bepalen welke pasta het lekkerst 
en gezondst is, onderwierpen we 
achttien soorten spaghetti aan een 
uitgebreid onderzoek. Elke soort 
werd geproefd door 40 panelleden. 
Zij beoordeelden de pasta op uiterlijk, 
geur en smaak. Ook onderzochten 
we de voedingswaarde en de 
informatie op het etiket.  
 
Aan kop 
In deze smaaktest zegeviert de 
gedroogde spaghetti van de huis-
merken, met de Italiaanse spaghetti 
van Albert Heijn en Jumbo aan kop. 
Het smaakpanel is vol lof over de 
dunne pastaslierten. Ook Casa 
Italiana valt in de smaak. Met maar 
€ 0,05 per portie is dit de goed-

koopste pasta uit de test. In 1997 
gooide deze spaghetti ook al hoge 
ogen in een smaaktest van de 
Consumentenbond. Opmerkelijk is 
dat de prijs niet is gestegen.  
De drie hoogst scorende pasta’s zijn 
het romigst. Deze drie hebben ook 
een vrij zachte beet. En dat valt in de 
smaak bij de proevers: zij willen 
pasta die niet zo stevig is.  
Het is verrassend dat de allergoed-
koopste spaghetti zo goed scoort en 
de duurste pasta’s onderaan eindi-
gen. De twee verse pasta’s die we 
onderzochten, zijn het duurst. Die 
van Albert Heijn en Pastella (te koop 
bij Plus) krijgen de laagste beoorde-
ling van het smaakpanel. De 
proevers vinden de kleur onnatuurlijk 
en de smaak weinig romig. De verse 
spaghetti van Albert Heijn krijgt nog 
wat extra minpunten, omdat het 
panel deze te dik en te vierkant vindt. 
Beide verse pasta’s zijn bereid met ei 
en ook dat valt bij het panel niet zo in 
de smaak. Toch zijn er ook panel-
leden die de smaak van verse pasta 
juist wel waarderen. Sommige smul-
len van Pastella: “goed mondgevoel” 
en “helemaal opgegeten”. Een ander 
vindt dat de pasta van Albert Heijn 
goed smaakt met saus.  
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Niet geliefd 
De eismaak van de verse pasta is 
niet geliefd bij het panel, net als de 
enige droge spaghetti met ei, van 
Grand’Italia. Ei zou moeten zorgen 
voor een romige pastasmaak, maar 
de proevers vinden geen enkele 
spaghetti met ei heel romig. “Traditio-
neel bevat spaghetti geen ei”, legt 
kok en restauranteigenaar Adriano 
Raimondi uit. “Ei wordt in Italië vaker 
gebruikt bij het maken van andere 
pastasoorten, zoals tagliatelle en 
tortellini.” Niet alleen de dure, verse 
pasta valt tegen. Ook de prijzige 
spaghetti van De Cecco is geen 
favoriet. De Cecco is een bekend 
Italiaans pastamerk: met € 1,90 voor 
500 gram is het de duurste gedroog-
de spaghetti uit de test. Maar ze 
proeven dat er niet aan af.  
 

 
 
Vol vezels 
Voor de meeste spaghetti uit de test 
is witte tarwebloem gebruikt. De vol-
korenspaghetti van Bio+ en Bertolli 
Integrali zijn echter gemaakt van 
volkorentarwemeel. Daardoor bevat 
deze volkorenpasta ruim twee keer 
zoveel vezels als witte spaghetti. Een 
portie volkorenpasta levert net zoveel 
vezels als twee à drie volkorenboter-
hammen en meer vezels dan zilver-
vliesrijst en aardappels. Dat is mooi 
meegenomen, want vezels zijn goed 
voor de darmen en de meeste 
mensen eten er te weinig van. Ook 
bevat volkorenspaghetti meer 

vitamines en mineralen dan witte 
spaghetti. 
 
Lekker en gezond 
Helaas waardeert het panel de 
smaak van volkorenspaghetti slechts 
met redelijk. Bio+ is wat plakkeriger 
dan Bertolli. Die laatste heeft volgens 
de proevers een te stevige beet. 
Lekkerder vindt het panel de meer-
granenspaghetti van C1000. Die is 
wat romiger en heeft een zachtere 
beet. Meergranenspaghetti bevat 
bijna net zoveel vezels als volkoren-
spaghetti. Behalve 85% tarwe zit er 
in deze variant rogge, haver en mais. 
De lekkerste spaghetti is dus de witte 
zonder veel vezels. De volkoren-
spaghetti zit wel vol vezels en andere 
gezonde stoffen, maar onze proevers 
vinden de smaak minder goed. Het is 
dus kiezen tussen lekker en gezond, 
of een compromis. Bovenaan de 
tabel prijkt namelijk Honig Vezelrijk, 
een spaghetti met veel vezels én de 
smaak van witte spaghetti.  
Hoewel Honig Vezelrijk dus een 
gezond en smakelijk compromis is, 
smaakt hij volgens ons panel minder 
goed dan de drie best gewaardeerde 
witte pasta’s. De smaak is net iets 
minder lekker dan van de andere, 
vlugkokende, spaghetti van Honig. 
Die is wat zachter van beet en 
smeuïger dan Vezelrijk. Bijzonder 
aan deze Honig Vlugkokend is dat de 
pastaslierten hol zijn. Daardoor hoeft 
de spaghetti maar 5 à 6 minuten te 
koken. Dat is de kortste kooktijd van 
alle gedroogde pasta’s uit de test.  
 
De beste pasta 
Niet alleen de soort tarwe doet er 
toe, maar ook is de manier waarop 
tarwe gemalen is van invloed. “De 
beste pasta maak je van harde 
tarwe”, weet Raimondi, eigenaar van 
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het restaurant Sapori d’Italia in Den 
Haag. Zulke grof gemalen tarwe 
zorgt voor de juiste structuur. Maar 
dit zien we niet terug in de resultaten 
van de smaaktest. Nog een 
pastatheorie: “De beste pasta’s zijn 
gemalen in bronzen mallen.” De 
pasta’s van Bertolli en De Cecco 
melden dat zelfs op hun verpakking.  
 
Pasta belandt vaak in de 
vuilnisbak 
We kieperen met z’n allen nogal wat 
pasta in de vuilnisbak. Je kookt er 
namelijk al snel te veel van. Omdat 
de spaghetti gedroogd is, neemt hij 
tijdens het koken meer dan zijn eigen 
gewicht aan water op. Voor een 
portie van 200 gram hoef je daarom 
maar 90 gram droge pasta te koken. 
Verse pasta neemt wat minder water 
op, maar ook hiervan heb je aan 110 
gram genoeg voor een gangbare 
portie.   
------------------------------------------------- 
In detail 
Honig Vezelrijk spaghetti 
 

 
Prijs: € 1,35 per 500 gram 
Testoordeel: 8,5 
Deze pasta is een middenmoter in de 
smaaktest en smaakt als witte 
spaghetti. De pasta bevat wel de  

meeste vezels van alle geteste 
pasta’s, maar is niet zo gezond als 
volkorenpasta.  
------------------------------------------------ 
Albert Heijn Spaghetti Italiaans 
 

 
Prijs: € 1,00 per 500 gram 
Testoordeel: 6,8 
Deze pasta is beoordeeld als de 
lekkerste spaghetti en “prima van 
kleur, dikte, lengte en buigzaamheid.” 
De pasta bevat weinig vezels en is 
gemaakt van harde tarwegries.  
------------------------------------------------ 
Pastella Spaghetti al Naturale 
(vers) 
 

 
Prijs: € 2,00 per 250 gram 
Testoordeel: 5,1 
Dit is een van de duurste pasta’s, 
maar heeft een lage score op smaak. 
Proevers vinden de spaghetti “te veel 
naar ei ruiken” en “te droog”. Deze 
pasta bevat de minste vezels.  
------------------------------------------------ 
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Test spaghetti 
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 Weging voor testoordeel    50% 45% 5%    

 1 

■► 

Honig Vezelrijk 

spaghetti 

1,35 8,5 0,24 + ++ ++ ••• •• √ 

 2 C1000 Spaghetti 

meergranen 

1,05 7,7 0,19 + + ++ •• •• √ 

 3 Bertolli Spaghetti 

integrali volkoren 

1,80 7,3 0,32 □ ++ ++ • ••• √ 

 4 Bio+ Spaghetti volkoren 

(biologisch) 

1,05 7,1 0,19 □ ++ □ • •• √ 

 5 Albert Heijn Spaghetti 

Italiaans (zak) 

1,00 6,8 0,18 ++ - ++ ••• ••  

 6 Albert Heijn Spaghetti 

Italiaans (pak) 

0,80 6,7 0,14 + □ ++ •• •  

 7 Jumbo Spaghetti 

Italiaans (zak) 

0,90 6,7 0,16 ++ - ++ ••• •  

 8 Casa Italiana Spaghetti 0,30 6,6 0,05 ++ □ □ ••• •  

 9 Aldi D’Antelli Spaghetti 0,60 6,5 0,11 + □ ++ •• •  

10 Bertolli Spaghetti 1,20 6,4 0,21 + - ++ •• •  

11 Lidl Combino Spaghetti 0,60 6,3 0,11 + - ++ • ••  

12 Jumbo Spaghetti (pak) 0,75 6,3 0,13 + □ ++ ••• •  

13 Honig Vlugkokende 

spaghetti 

1,10 6,2 0,20 + - + ••• •  

14 Grand’Italia Spaghetti 

all’uovo 

1,65 6,0 0,29 + - + •• ••  

15 Grand’Italia Spaghetti 1,15 5,9 0,21 + □ + •• ••  

16 De Cecco Spaghetti 1,90 5,3 0,34 □ - ++ •• •••  

17 Albert Heijn Spaghetti 

all’uovo (vers) 

2,00 * 5,3 0,86 □ □ ++ •• •••  

18 Pastella Spaghetti al 

natuale (vers) 

2,00 * 5,1 0,86 □ - + • ••  

* prijs per 250 gram 
 
■ Beste uit de test  
►Beste koop 
++ Zeer goed 
+ Goed 

□ Redelijk 
- Matig 
-- Slecht
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Toelichting bij tabel ‘Test spaghetti’ 
Prijs per portie 
1 portie is 200 gram bereide spaghetti. Daarvoor is circa 90 gram gedroogde of 
110 gram verse pasta nodig.  
Romige smaak  
hoe meer bolletjes, hoe romiger 
Beet 
hoe meer bolletjes, hoe steviger 
 
Verkrijgbaarheid 
•  Bertolli, De Cecco, Grand’Italia en Honig zijn te koop bij diverse 

supermarkten.  
•  Bio+ is onder andere te koop bij Coop, Jumbo, Plus en Spar. 
•  Casa Italiana is onder andere te koop bij Boni, Digros, Hoogvliet, Nettorama, 

Plus en Poiesz. 
•  Pastella is onder andere te koop bij Plus.  
•  C1000 spaghetti meergranen wordt vanaf mei vervangen door een volkoren- 

spaghetti van het C1000-huismerk. 
 

Naar een artikel van Nelleke Polderman, 
De Consumentengids, april 2013 
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Tekst 2   

 

Drie, twee, één… groen! 
 
(1) Vijf uur ’s middags, een donder-
dag als alle andere bij het station van 
Amsterdam. Op hun eigen rijstrook 
groeit de stoet fietsers met elke 
seconde die op de teller naast het 5 

rode verkeerslicht wordt aangegeven. 
Drie… twee… één: groen! Twee-
wielers in allerlei soorten en maten 
snellen onder luid belgerinkel vooruit. 
Dan komt er minutenlang een einde-10 

loze stroom fietsers en scooters 
voorbij, totdat het licht opnieuw op 
rood springt en de volgende fietsers 
op hun beurt wachten, als ze ten-
minste niet tussen de auto’s en trams 15 

gaan slalommen.  
(2) De situatie hierboven is herken-
baar voor Amsterdammers. In de 
stad is het namelijk erg druk en dat is 
een probleem. Dat probleem heeft 20 

voornamelijk vier oorzaken. Om te 
beginnen is er sprake van een 
explosieve toename van tweewielers. 
In Amsterdam gebruiken steeds meer 
mensen de fiets om zich te ver-25 

plaatsen. De andere weggebruikers 
in Amsterdam weten het maar al te 
goed: wee degene die het ‘stalen ros’ 
ook maar een strobreed in de weg 
legt. Maar wat altijd tot de folklore 30 

van Amsterdam behoorde, dreigt nu 
op een nachtmerrie uit te lopen. Het 
succes van de tweewielers is de 
gemeente boven het hoofd gegroeid. 
Elke dag stappen er 490.000 mensen 35 

op hun fiets. In 1992 waren er 
340.000 fietsers, ofwel een toename 
van 44 procent in twintig jaar.  
(3) Die enorme drukte heeft ook te 
maken met de ongelijksoortigheid 40 

van de vervoermiddelen. Het is geen 

kleinigheid je in de spitsuren met de 
fiets in de stad te wagen. Zowel 
scooters als fietsers mogen op het 
fietspad rijden. Uit recent onderzoek 45 

blijkt dat de meeste scooterrijders 
zich met gemiddeld 36 kilometer per 
uur voortbewegen, in plaats van de 
toegestane 20 kilometer per uur. Dat 
maakt het lastig om in de spitsuren te 50 

fietsen. Daar komt het gedrag van de 
fietsers zelf nog bij. Het is lastig om 
je in de spits als fietser voort te 
bewegen, omdat fietsers zich niet 
altijd aan de regels houden. En dat 55 

zorgt voor gevaarlijke situaties op de 
weg.  
(4) De laatste oorzaak van de drukte 
in Amsterdam zijn de overvolle fiets-
parkeerplaatsen. Elk hek, elke lan-60 

taarnpaal, elke muur langs een straat 
en, natuurlijk, de bruggen over de 
grachten worden door fietsen met 
hangsloten in beslag genomen. Zelfs 
de immense fietsenstalling bij het 65 

Centraal Station is vol. Het is een 
van de plekken in de stad die het 
meest door toeristen worden gefoto-
grafeerd.  
(5) Kortom: het is helemaal vol in 70 

Amsterdam. En omdat het zo vol en 
druk is, is het aantal ongelukken 
waarbij tweewielers betrokken zijn, 
sterk toegenomen.  
(6) De gemeente doet haar uiterste 75 

best om het probleem in Amsterdam 
aan te pakken. Uiteraard heeft de 
gemeente geen invloed op het aantal 
fietsers en het gevaarlijke gedrag dat 
sommige fietsers vertonen. Wel kan 80 

de gemeente wat doen aan de 
fietsen die verkeerd zijn gestald en 
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het aantal parkeerplaatsen voor 
fietsen. De gemeente geeft de politie 
opdracht om hinderlijk geplaatste 85 

fietsen te verwijderen. Ook heeft de 
gemeente Amsterdam aangekondigd 
om de komende twee jaar 1.700 
extra plaatsen bij het Centraal 
Station te creëren. Vervolgens wordt 90 

het aantal plekken geleidelijk uit-
gebreid tot een totaal van 17.500, 
vooral door de bouw van een onder-
grondse stalling. “Dat is een goede 
maatregel, al zijn er minstens 20.000 95 

plekken nodig”, meent Gerrit Faber 
van de Fietsersbond, die het gebruik 
van de fiets aanmoedigt en de 
belangen van fietsers behartigt.  
(7) De Fietsersbond bepleit een 100 

‘decentralisatie’ van de plekken, met 
tevens een betere spreiding bij trein- 
en metrostations. Vanwege de 
overvolle stallingen kiezen veel 
Amsterdammers voor wildparkeren: 105 

ze laten hun tweewieler op elke 
mogelijke plek achter. Dat is een 
riskante strategie, want er bestaat 
geen enkele garantie dat je je fiets 
terugvindt. De plaatselijke politie 110 

verwijdert heel wat fietsen die de 
doorgang belemmeren of die al 
meerdere weken op dezelfde plek 
staan. Elk jaar worden in Amsterdam 
zo’n 50.000 fietsen verwijderd. Ook 115 

kan de fietser te maken krijgen met 
de wijdverbreide diefstal van zijn 
stalen ros. 
(8) Volgens Gerrit Faber van de 
Fietsersbond moet de inrichting van 120 

de hele stad tijdens grote projecten 
stelselmatig onder het vergrootglas 
worden gelegd. Gelukkig ziet de 
gemeente nu ook in dat de fietser 
veel invloed heeft op de manier 125 

waarop de stad het beste kan worden 
ingericht. De Fietsersbond heeft er 
dan ook twee taken die gericht zijn 
op de gemeenteraad bij gekregen: 
adviseren en kritiek leveren. “De fiets 130 

moet een duidelijke plaats krijgen bij 
ruimtelijke ordening”, legt hij uit. “Als 
er gebouwd gaat worden, dan moet 
er ook rekening gehouden worden 
met fietsers. Zo kunnen er niet langer 135 

enorme winkelcentra aan de rand 
van de stad worden gerealiseerd, die 
het gebruik van de auto vooronder-
stellen. Wanneer we willen inzetten 
op de fiets, moeten de buurtwinkels 140 

terug in het straatbeeld.” Over dit 
soort besluiten overlegt de gemeen-
teraad nu met de Fietsersbond. De 
bond mag de autoriteiten adviseren 
en kritiek leveren op nieuwe plannen. 145 

“Er is aandacht voor fietsers. Daar 
was een mentaliteitsverandering voor 
nodig, maar de autoriteiten nemen 
ons nu serieus”, constateert Faber. 
“Ruimte maken voor fietsers kost 150 

minder geld en is bovendien goed 
voor ieders gezondheid: het percen-
tage mensen met obesitas in Neder-
land behoort tot het laagste in 
Europa. Dat is ongetwijfeld mede aan 155 

de fiets te danken.” 

 
Naar een artikel van Alexandre Pouchard, 
360 Lage landen, 8-12 december 2012 
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Tekst 3 

 

 
 
Stel, je bent muzikant. Dan kun je nu je dagelijkse 
bezigheden perfect combineren met een 
aantrekkelijke parttime baan. Als postbezorger bij 
PostNL. Dat is flexibel werken in alle vrijheid. Je 
houdt dus ruim tijd over voor dat andere deel van 
je leven, zoals bijvoorbeeld je muziek of je studie 
of wat je dan ook doet. 
 
Je vindt jouw parttime baan op werkenbijdepost.nl 
 
 Naar een advertentie in Metro, 10 november 2011
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Tekst 4 

 

Bijbaan goed voor budget en voor 
moreel 
 
(1) “Op het werk heb ik geleerd me 
aan afspraken te houden en mijn 
agenda goed te gebruiken”, zegt 
Lonneke (19). De scholiere, die in het 
volwassenenonderwijs zit, heeft 5 

lange tijd als caissière bij Albert Heijn 
gewerkt. Een ander pluspuntje: “Ik 
heb veel beter leren hoofdrekenen.” 
Ook Adelien (18), geslaagd voor het 
havo, vindt ‘discipline’ de grote winst 10 

van een bijbaan. Nadelen kleefden 
ook aan werken bij AH. “Het avond-
eten schoot er vaak bij in, omdat je 
uit school meteen door moest. 
’s Avonds laat was je vaak ook te 15 

moe om nog voor een toets te leren.” 
(2) Lonneke en Adelien zijn twee van 
de acht jongeren die we de vraag 
hebben voorgelegd: wat levert een 
bijbaan, behalve geld, eigenlijk op? 20 

Dat extra geld de allerbelangrijkste 
reden is om te werken, staat buiten 
kijf. Behalve bij degene die het thuis 
niet breed heeft, kan de ‘geldnood’ 
gemakkelijk in het belachelijke 25 

worden getrokken. Zo is het tegen-
woordig een must om in een hippe 
koffiebar koffie te drinken. Leuk ja, 
en duur. Roken? Slecht én erg duur. 
Toch is het in menige jeugdkring nog 30 

steeds mode. Vlak ook de toegangs-
prijzen voor discotheken en festivals 
niet uit: in een jongerenbestaan van 
levensbelang. Ook red je het met één 
spijkerbroek en twee paar schoenen 35 

evenmin. De dames lopen er door-
gaans catwalk-achtig prachtig bij. Al 
komt de kleding van H&M, deze life-
style blijft een stuk kostbaarder dan 

die van hun ouders toen zij jong 40 

waren. 
(3) Toch vindt Mariejo Stassen (53) 
het ‘flauw’ om steeds te zeggen: “Dat 
hadden wij vroeger ook niet!” 
Stassen zit dertig jaar in het 45 

onderwijs en geeft les op het hbo. 
“Studenten hebben gewoon een 
computer nodig plus een telefoon. 
Een abonnement is nou eenmaal 
duur. Uiteindelijk is het heel normaal 50 

dat jongeren bij een groep willen 
horen.” 
(4) Jongeren ervaren een baantje 
niet als een keuze, maar als een 
must. Noor (18), geslaagd voor het 55 

gymnasium, is een ervaren pizza-
koerier: “Als ik zou worden betaald 
voor school, ging ik daar liever 
naartoe dan naar mijn werk!” Maar 
school betaalt niet. Werk wel, en 60 

werk biedt nog andere voordelen. 
Lonneke: “Op je werk krijg je nog 
weleens een compliment, op school 
nooit.” Nikki (20), die een hbo-studie 
international communication & media 65 

volgt, leerde van haar bijbaan in de 
thuiszorg iets wat ze op school ‘even 
was kwijtgeraakt’: beleefdheid. “Ik 
heb echt respect voor ouderen 
gekregen.” 70 

(5) Volgens Rachel (18), tweedejaars 
mbo-student, compenseert een baan 
het gebrek aan ouderlijke steun. 
“Jongeren zijn blij dat ze op het werk 
duidelijkheid krijgen en een 75 

luisterend oor. Een baas is soms een 
vaderfiguur voor ze. Vaak hoor ik 
medestudenten zeggen: ‘Ik heb toch 
zo'n chille baas!’” 
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(6) Tussen werk en school zit ook het 80 

spanningsveld: wat is het belang-
rijkst? Scholen zijn niet blij met het 
feit dat een leerling die te laat komt 
of straf heeft, niet kan nablijven, 
omdat het werk roept. Van de zotte, 85 

vindt menig docent. Adelien: “Toch 
beseffen ze op school dat je op je 
werk niet kunt afzeggen, dus dan 
moet je op een andere dag terug-
komen.” Stassen komt de studenten 90 

met een bijbaan zelfs nog meer 
tegemoet. Iedere week wordt bewust 
een dag vrijgehouden in het rooster 
om studenten te kunnen laten 
werken. “Je kunt wel roepen dat het 95 

bizar is”, zegt Stassen, “maar wij 
opleiders mogen de frictie tussen de 
hoge eisen die de overheid stelt en 
de hoge lasten die de student draagt, 
oplossen.” 100 

(7) Bijbaantjes zijn soms de beste 
wegwijzers voor de toekomst, zoals 
blijkt bij de broers Alwin (19) en 
Roald (21). Beiden waren slim 
genoeg voor het havo, maar waren 105 

ook het soort jongens dat tijdens 
schooltijd liever voetbalt en buiten 
rondhangt. Alwin: “Op de middelbare 
school had ik altijd de leerplicht-
ambtenaar achter me aan, maar 110 

sinds ik werk ben ik minstens vijf 
minuten vóór tijd aanwezig.” 
(8) Door zijn bijbaan in de horeca is 
de jongen die na het vmbo niet wist 
wat hij later moest worden op het 115 

idee gekomen een horecaopleiding te 
volgen. Broer Roald vond na het 
havo geen geschikte opleiding en 
maakte intussen carrière in zijn 
bijbaan in de horeca. Hij heeft iets 120 

anders geleerd: “Dat blijf ik dus niet 
mijn hele leven doen: het leefpatroon 
is te ongezond.” Dit jaar is hij een 
hbo-studie sociaal-pedagogische 
hulpverlening begonnen. “Die betaal 125 

ik met mijn zelfverdiende geld. Dan 
weet je waar je het voor doet. En ik 
hoef mijn ouders niet meer lastig te 
vallen.” 
(9) Daniëlle (18, vwo-diploma) had 130 

ook zonder werkervaring al een 
helder beroepsperspectief: ze wil 
chirurg worden. Leerzaam vindt ze 
haar baan wel. “Ik ben teamleider bij 
AH. Daardoor leer je aan mensen 135 

leiding te geven en om steeds 
problemen creatief op te lossen. 
Soms heb je ruzie, ja, daar moet je 
tegen kunnen. Prima, want ik ben nu 
eenmaal liever zelf de baas.”140 

 
Naar een artikel van Mirjam Schöttelndreier, 
de Volkskrant, 18 september 2012 
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Tekst 5 

 

De gelegenheid maakt de leugenaar  
 
(1) We doen het allemaal zo'n twee 
keer per dag, maar herkennen het 
met moeite bij anderen: liegen. Wie 
een leugenaar probeert te ont-
maskeren, let meestal op de ver-5 

keerde dingen. En… de gelegenheid 
maakt de leugenaar. 
(2) Aldert Vrij is leugenexpert en doet 
onderzoek naar technieken om een 
leugenaar te herkennen: “Veel 10 

mensen denken dat lichaamstaal 
meer zegt over liegen dan spraak. 
Het tegenovergestelde is waar. Dat 
blijkt alleen al uit het feit dat mensen 
beter zijn in het ontmaskeren van 15 

leugenaars als ze naar leugenaars 
luisteren, tijdens een telefoongesprek 
bijvoorbeeld, dan wanneer ze leuge-
naars zien. Kenmerkend leugen-
achtig gedrag, vergelijkbaar met 20 

Pinokkio’s neus, bestaat dus niet.” 
Wegkijken of onrustig friemelen, het 
zijn niet de kenmerken van een 
leugenaar. Veel beter kun je kijken 
naar het taalgebruik, dan naar non-25 

verbale kenmerken. Zo gebruikt een 
leugenaar minder vaak het woord ‘ik’ 
of ‘mij’, omdat hij op die manier 
onbewust afstand neemt van zijn 
daad. En hij spreekt minder 30 

gedetailleerd, want alles wat hij 
vertelt, moet hij onthouden alsof het 
de waarheid is.  
(3) Uit hersenonderzoek blijkt dat 
liegen het brein meer moeite kost 35 

dan de waarheid spreken. Dit prin-
cipe gebruikt Vrij bij testen die het de 
leugenaar nog moeilijker maken: 
“Laat hem bijvoorbeeld het verhaal in 
omgekeerde volgorde vertellen, of 40 

laat hem twee dingen tegelijk doen, 

bijvoorbeeld het verhaal vertellen en 
autorijden.” 
(4) Vrij deed een experiment met 
studenten die een leugen moesten 45 

vertellen aan politieagenten. Als de 
leugenaars hun verhaal achterste-
voren moesten vertellen, gebruikten 
ze onder andere minder details in 
hun verhaal, meer twijfelwoorden, 50 

zeiden ze vaker ‘uh’, en gingen ze 
langzamer praten. Allemaal tekenen 
dat het brein van de studenten hard 
aan het werk was. Dat werkte in het 
voordeel van de agenten om de 55 

leugenaar te ontmaskeren. 
(5) Lange tijd werd er groot heil ver-
wacht van de leugendetector, maar 
de polygraaf blijkt onbetrouwbaar. 
Ewout Meijer, rechtspsycholoog van 60 

de Universiteit van Maastricht: 
“Leugendetectie is omstreden. Een 
polygraaf meet lichamelijke reacties, 
zoals zweet in de handpalm, hart-
slag, bloeddruk en ademhaling. En 65 

die lichamelijke reacties hangen 
samen met stress en emotie. Het 
apparaat gaat ervan uit dat 
leugenaars stress ervaren. Maar dat 
is problematisch, want ook 70 

onschuldige mensen die verhoord 
worden, kunnen stress ervaren.”  
(6) Meijer onderzoekt zelf een alter-
natief voor leugendetectie dat veel 
nauwkeuriger werkt: geheugen-75 

detectie. Geheugendetectie maakt 
gebruik van dezelfde lichamelijke 
reacties, maar het principe is anders. 
“Bij geheugendetectie zijn we niet 
zozeer op zoek naar de emoties die 80 

met een leugen samenhangen, maar 
naar bepaalde kennis die de dader 
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heeft, die een onschuldige niet kan 
hebben. Dus we bieden bijvoorbeeld 
vijf mogelijke moordwapens en 85 

vluchtauto's aan. Afhankelijk van 
waar de sterkste reacties optreden 
komt de polygrafist tot een conclusie 
of de verdachte wel of niet het 
moordwapen herkent. 90 

(7) Hoe leugenachtig is de gemiddel-
de mens? De Amerikaanse sociaal 
psycholoog Dan Ariely ontwikkelde 
rond deze vraag zijn ‘Fudge Factor 
Theory’ (oftewel sjoemelmarge-95 

theorie): “Het basisidee is dat wij 
mensen twee dingen willen: we willen 
in de spiegel kunnen kijken en voelen 
dat we prachtige eerlijke mensen 
zijn, maar we willen ook een beetje 100 

oneerlijk kunnen zijn. Je zou zeggen: 
dat kan niet allebei. Maar in de 
praktijk kan dat wel. En dit is waar de 
sjoemelmarge een rol begint te 
spelen: want zolang we het maar een 105 

beetje doen, kunnen we onszelf nog 
steeds zien als goede mensen.” 
(8) Ariely deed talloze onderzoeken 
waarbij hij mensen de kans gaf om 
oneerlijk te zijn. Een klassieker is 110 

een onderzoek waarbij proef-
personen een test moesten maken 
met twintig puzzelstukjes. Per goed 
antwoord kregen ze vijftig dollarcent. 
Vervolgens mochten ze zelf 115 

beoordelen hoeveel ze er goed 
hadden. Je zou verwachten dat een 
berekend mens ze alle twintig goed 
zou rekenen. Het resultaat bleek 
anders. Van de twintig vragen had-120 

den de studenten er gemiddeld vier 
goed, en ze rekenden er zes goed. 
Dit principe werkte precies hetzelfde 
als de test direct na het maken door 
de papierversnipperaar ging. Dus of 125 

we wel of niet het risico lopen om 
gepakt te worden is niet van belang: 
mensen blijken structureel een klein 
beetje te liegen als ze de kans 
krijgen.  130 

(9) De volgende stap voor Ariely was 
om uit te zoeken hoe we oneerlijk-
heid kunnen verminderen. Uit een 
vervolgonderzoek bleek dat vooraf 
tekenen goed werkt. Hij probeerde dit 135 

uit bij een verzekeringsmaatschappij 
die minder premie rekende als 
klanten minder kilometers reden. De 
verzekerden moesten zelf het aantal 
gereden kilometers opgeven. En ze 140 

bleken aanmerkelijk eerlijker als ze 
vooraf tekenden dan achteraf. Tel uit 
je winst. 
(10) Hoewel je uiteraard heel eerlijke 
mensen hebt en heel oneerlijke, gaat 145 

Ariely's theorie ervan uit dat 99 pro-
cent van de mensen een beetje 
oneerlijk is als ze kans krijgen: de 
gelegenheid maakt de leugenaar. 
Volgens leugenexpert Aldert Vrij 150 

betekent dit dat we ons meer moeten 
concentreren op het voorkomen van 
leugens en oneerlijkheid, dan op het 
betrappen ervan. Hij ziet hier dan ook 
een mooie taak weggelegd voor het 155 

onderwijs. Juist die preventieve kant 
moet benadrukt worden.

Naar een artikel van Jurjen Simmelink, 
VPRO-gids, 6-12 april 2013 

 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van 
de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), 
raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Toetsen en Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 

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

 
Tekst 1 

 
 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 

 
1 Hoeveel soorten pasta zijn er getest? 

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

 
2 Waardoor bevat volkorenpasta ruim twee keer zoveel vezels als witte 

spaghetti? 
 
 ............................................................................................................  

 
3 Bevat volkorenpasta meer of minder vezels dan zilvervliesrijst en 

aardappels?  
 
 ............................................................................................................  

 
4 Welke smaak is niet geliefd bij het smaakpanel?  

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

 
5 Het testoordeel bestaat uit een aantal onderdelen. Voor hoeveel 

procent telt ‘Vezels’ mee?  
 
 ............................................................................................................  

 
6 In de tekst lees je dat je vaak teveel spaghetti kookt.  

Welke reden wordt daarvoor gegeven?  
 
 ............................................................................................................  

 
7 Voor welk merk spaghetti betaal je het minst per portie?  

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

 
8 Welke twee merken spaghetti scoren ‘redelijk’ op het testoordeel 

‘Etiket’?  
 
1  ..........................................................................................................  

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

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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9 Bij welke supermarkt kun je het merk ‘Pastella’ kopen?  

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

 
10 Welk merk en type spaghetti scoort ‘goed’ op de testoordelen ‘Smaak’ 

en ‘Vezels’? 
  
  .............................................................................................................  
 
 

Tekst 2 

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

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

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 5 A B C D 

 
 6  ..................................................................................................................  

 
 7  ........................................................................................................... …... 

 
 ........................................................................................................... …... 
 

 8  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 9 1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
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 10  
bijbaan in horeca  
tijdelijke carrière in horeca  
op tijd komen  
in toekomst niet meer werken in 
horeca 

 

in toekomst nog wel werkzaam in 
horeca 

 

studie sociaal pedagogische 
hulpverlening 

 

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

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

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

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

 19 A B C D 
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 20  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23  
 waar niet waar 
Uit de manier waarop iemand beweegt, kun je 
beter opmaken dat iemand liegt dan uit de 
manier waarop hij praat. 

  

Mensen herkennen een leugenaar beter als ze 
naar hem luisteren. 

  

Wegkijken en onrustig friemelen zijn kenmerken 
van liegen. 

  

Een leugenaar gebruikt vaak het woordje ‘ik’.   
Een leugenaar vertelt uitgebreid.   
Non-verbale kenmerken hangen minder samen 
met liegen dan verbale kenmerken.   

  

 
 

Pagina: 345Voor 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-0011-a-15-2-u 8 / 9 lees verder ►►►

Schrijfopdracht 

 
 24  ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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KB-0011-a-14-1-o 

Examen VMBO-KB 

2014 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 
 
Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 

Dit examen bestaat uit 24 vragen, een samenvattingsopdracht en een 
schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 14 mei
13.30 - 15.30 uur
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Tekst 1 

 
4p 1 Zoekend lezen 

Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
 
1 Noem één vooroordeel over een e-bike. 
2 Noem twee misverstanden over een e-bike.  
3 Welk merk e-bike haalt een afstand van 45 kilometer, voordat hij weer 

moet worden opgeladen? 
4 Een sensor registreert wanneer de fiets ondersteuning nodig heeft. 

Welke twee sensoren zijn er? 
5 Bij welke fiets is de motor geplaatst bij de trapas?  
6 Van welke drie elektrische fietsen is in samenwerking met De 

Telegraaf een eerste indruk opgedaan? Noem de drie merken.  
7 Welke fiets heeft als richtprijs € 2300? 
8 Welke fiets is zonder accu het lichtst?  
9 Het testoordeel is opgebouwd uit subdelen.  

Welk onderdeel telt mee voor 20%?  
10 Waarover zijn fabrikanten volgens Zijlstra senior niet altijd even 

eerlijk?  
 
 

Tekst 2 

 
9p 2 Samenvattingsopdracht 

Vat de tekst Tweetalige opvoeding samen in maximaal 220 woorden. 
Besteed daarbij alleen aandacht aan de volgende punten: 
1 de reden waarom opvoeders vroeger waarschuwden voor tweetalig 

opvoeden; 
2 de twee nadelen die tegenwoordig genoemd worden bij tweetalige 

opvoeding; 
3 het resultaat van het onderzoek van Peal en Lambert; 
4 de reden voor de vernieuwde aandacht voor tweetaligheid; 
5 de belangrijkste conclusie uit Petitto’s eigen onderzoek; 
6 de reden voor betere prestaties van tweetaligen volgens Bialystok; 
7 de reden volgens Marian dat het spreken van twee talen de hersenen 

flexibel en gefocust maakt; 
8 het effect van het leren van een tweede taal op latere leeftijd volgens 

Marian en Bialystok. 
 
Maak er een samenhangend geheel van. Gebruik geen telegramstijl. 
Noem niet onnodig voorbeelden. Tel de woorden en zet het aantal onder 
de samenvatting. Zet de titel erboven. 
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Tekst 3 

 
1p 3 Door op de site te vertellen over je eigen vakantie bevestigt de lezer 

volgens de advertentietekst het saamhorigheidsgevoel dat bij de ANWB 
als vereniging past.  
 Welke zin sluit het beste aan bij dit gevoel? 
 

1p 4 De makers van de advertentie willen alle lezers van deze advertentie 
aanspreken. 
Ze willen de lezer bereiken door 
A de lezer een cadeaucard te beloven. 
B te kiezen voor heel enthousiast taalgebruik. 
C voorbeelden van verschillende vakanties te gebruiken.  
D vrolijke foto’s met wapperend wasgoed af te beelden.  
 
 

Tekst 4 

 
1p 5 Wat is de bedoeling van alinea 1? 

In alinea 1 wordt  
A de aandacht getrokken door een pakkend verhaal.  
B een samenvatting vooraf gegeven.  
C een voorbeeld genoemd.  
D een voor de tekst belangrijke vraag gesteld. 
 

1p 6 Welk kopje past het beste bij de alinea’s 2 tot en met 5? 
A Bijzondere omstandigheden 
B Grote drukverschillen 
C In de stratosfeer 
D Testsprong 
 

1p 7 In alinea 5 zegt Baumgartner dat hij bij deze sprong niets voelde.  
(regels 70-71) 
 Citeer de zin uit dezelfde alinea die verklaart waarom Baumgartner 

niets voelde.  
 

1p 8 Wat is het verband tussen alinea 8 en alinea 9?  
A Alinea 9 geeft een verklaring bij alinea 8. 
B Alinea 9 geeft een verschil met alinea 8. 
C Alinea 9 is een conclusie bij alinea 8. 
D Alinea 9 verheldert wat er in alinea 8 staat. 
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2p 9 De sponsors van de sprong van Baumgartner stellen in alinea 6 dat de 
recordsprong ook een belangrijke bijdrage moet leveren aan 
wetenschappelijke inzichten. (regels 76-81) 
In de tekst vind je hiervan twee concrete voorbeelden.  
 Noem deze twee voorbeelden.  
 

1p 10 Thompson en Clervoy hebben verschillende opvattingen over de 
praktische toepassing van de sprong die Baumgartner heeft gemaakt.  
 Omschrijf in maximaal 15 woorden het belangrijkste verschil.  
 

1p 11 Voor wie is dit experiment volgens Clervoy een praktische toepassing?  
A ESA-astronauten 
B meteorologen 
C ruimtetoeristen 
D testpiloten 
 

1p 12 Hoe kun je de inhoud van de laatste alinea het beste weergeven?  
A Er wordt een advies gegeven. 
B Er wordt een afsluitende vraag gesteld. 
C Er wordt een conclusie getrokken. 
D Er wordt een waarschuwing gegeven. 
 

1p 13 In alinea 1 staat de volgende vraag: “Is het pure sensatiezucht of een 
interessant experiment?” (regels 6-7) 
 Wat is het antwoord volgens meteorologen?  
 

1p 14 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
De hoogste parachutesprong ooit 
A had veel wetenschappelijke waarde en was spectaculair. 
B had weinig wetenschappelijke waarde, maar was spectaculair. 
C was een grote wetenschappelijke prestatie, omdat de parachutist 

netjes op twee benen landde. 
D was welkom vanwege comfortabele drukpakken en betere 

stabiliserende remparachutes. 
 
 

Tekst 5 

 
1p 15 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in alinea 1 ingeleid? 

De tekst wordt ingeleid door 
A de mening van de schrijver voorop te stellen. 
B een landbouwdeskundige te introduceren. 
C een samenvatting van de rest van de tekst te geven. 
D een voorbeeld bij het onderwerp van de tekst te noemen. 
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1p 16 Wat is het verband tussen alinea 2 en alinea 3?  
A Alinea 2 en alinea 3 vormen samen een opsomming. 
B Alinea 2 en alinea 3 vormen samen een waarschuwing. 
C In alinea 3 wordt het gestelde in alinea 2 bevestigd. 
D In alinea 3 wordt het gestelde in alinea 2 tegengesproken.  
 

1p 17 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 5 en 6? 
A Biodynamische landbouw 
B Het delen van agrarische kennis 
C Vierjarige beroepsopleiding 
D Werk in kleinschalige tuinbouw 
 

1p 18 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 8 en 9? 
A Economische veranderingen 
B Idealistische motieven 
C Kleinschalige projecten 
D Toenemende belangstelling 
 

1p 19 “De beginnende boeren en boerinnen voelen zich geïnspireerd door de 
vraag naar lokale producten, zorgen over het milieu en de kans om in de  
buitenlucht te werken.” (regels 32-36) 
 Citeer een zin uit de alinea’s 8 en 9 waarin ongeveer hetzelfde wordt 

beweerd. 
 

1p 20 De deskundigen Edith Daniel (regel 47) en Gied Donkers (regel 110) doen 
allebei een uitspraak over jongeren.  
 Welke overeenkomst hebben die jongeren?  
 

1p 21 De schrijver van een tekst kan op verschillende manieren gebruik maken 
van de mening van anderen. 
Hoe gebruikt de schrijver in deze tekst de mening van anderen? 
De schrijver 
A geeft de meningen weer zonder commentaar. 
B probeert de meningen steeds tegen te spreken. 
C toont aan dat de meningen niet juist zijn. 
D vergelijkt de verschillende meningen met elkaar. 
 

1p 22 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte weer van deze tekst? 
A Door een haperende economie maken kleinere boerenbedrijven 

steeds vaker gebruik van stagiaires. 
B Jonge boeren in Europa en Amerika willen steeds vaker 

vrijwilligerswerk op boerderijen verrichten. 
C Steeds meer jonge mensen willen het boerenbestaan uitproberen en 

uit idealistisch oogpunt duurzame landbouw bedrijven. 
D Werken op een boerderij is een perfecte manier om je hoofd leeg te 

maken en je nieuwe energie te geven. 
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1p 23 Wat is het voornaamste doel van de schrijver met deze tekst? 
A activeren 
B adviseren 
C informeren 
D overtuigen 
 

2p 24 Geef twee oorzaken waarom volgens de tekst het aantal stagiaires op 
boerenbedrijven merkbaar toeneemt. 
 

1p 25 “De studenten hebben steeds meer het idee dat je landbouw kunt inzetten 
als instrument van verandering, als een manier om echt iets bij te 
dragen.” (regels 120-124) 
 Citeer de zin uit de alinea’s 2 en 3 waarin deze verandering nader 

wordt beschreven. 
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Schrijfopdracht 

 
Op jouw school wordt elk jaar aan het begin van het examenjaar een 
werkweek georganiseerd. Naast het leren van allerlei nieuwe dingen is 
natuurlijk ook de gezelligheid erg belangrijk. Met veel plezier denk je terug 
aan het verblijf op de biologische boerderij Oud Vordenhove op de 
Veluwe. Samen met jouw klasgenoten heb je in het afgelopen jaar op de 
boerderij ervaren dat het werken in de buitenlucht niet alleen lichamelijke 
inspanning vraagt, maar ook veel afwisseling biedt. Tijdens die week zag 
je van dichtbij hoe in de huidige tijd steeds vaker op een duurzame en 
gezonde manier voedsel wordt geproduceerd. 
 
Enige tijd na de werkweek zie je in de aula van je school onderstaande 
poster. 
 
 

Boer zoekt schrijftalent 
 
Ben jij die examenleerling vmbo die ons over het boerenleven gaat 
vertellen? 
Ben jij die leerling die ook een leuk verhaal kan schrijven? 
Dan is deze schrijfwedstrijd iets voor jou! 
 
Zet je ideeën over het boerenleven in 2014 in een artikel en stuur dat 
naar www.boerzoektschrijftalent.nl.  
De drie beste, leukste of origineelste inzendingen komen in De 
Weekbode, het huis-aan-huisblad van jouw regio. Dan ben je dus ook 
meteen een beetje beroemd! 
Voor 30 juni 2014 moet jouw artikel in ieder geval binnen zijn op de site. 
Wil je nog handige schrijftips? Die vind je daar ook.  
 
Natuurlijk belonen wij jouw werk! 
* Eerste prijs: een dagje quad rijden voor 2 personen 
* Tweede prijs: 2 kaartjes voor Monstertrucks in Gelredome Arnhem 
* Derde prijs: cadeaubon ter waarde van €30,- 
 
Wie gaat jouw schrijfwerk beoordelen? 
De jury bestaat uit:  
Hans Adriaans (journalist De Weekbode)  
Petra Visser (directeur bibliotheek) 
Cees Janssen (directeur ROC De Gaard) 
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13p 26 Opdracht 
Schrijf een artikel voor De Weekbode. Gebruik hierbij bovenstaande 
informatie uit de schrijfopdracht en de inhoud van de tekst De bonus van 
het boerenbestaan. 
Besteed in jouw artikel aandacht aan de volgende onderwerpen: 
 jouw ervaring op de boerderij Oud Vordenhove; 
 twee werkzaamheden die je op de boerderij hebt verricht; 
 jouw mening over het werken op een boerenbedrijf; 
 twee argumenten voor deze mening, ontleend aan voorgaande tekst, 

aan de tekst De bonus van het boerenbestaan of aan de eigen 
ervaring; 

 jouw mening over biologische boerderijen; 
 twee redenen waarom mensen kiezen voor het werken op een 

biologische boerderij; 
 jouw verwachting over de toekomst van het boerenbedrijf. 
 
Maak er een samenhangend geheel van en zet er een passende titel 
boven. 
Vermeld je naam, je school en de klas waarin jij zit. 
 
 

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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Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet 
eerst door te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vijf bladzijden! 
 

Tekst 1 

 

Een duwtje in de rug 
 
Alle fietsverkopers in het land zijn blij met de topper in hun assortiment: de 
elektrische fiets. Maar er is nog veel te verbeteren aan het imago van de 
fiets bij de doelgroep. “Zo’n e-bike heb ik nog niet nodig!” We laten een 
sceptische proefpersoon kennismaken met een aantal fietsen.  
 
Onderzoeker Jappe Zijlstra begeleidt 
binnen de consumentenbond alle 
fietstests. Zijn enthousiasme voor de 
e-bikes heeft hij nog niet op zijn 
vader kunnen overbrengen. Wellicht 
gaat dat lukken met de nieuwste 
groep elektrische fietsen die de 
Consumentenbond heeft getest. Joop 
Zijlstra is voorafgaande aan de test 
nogal sceptisch: “Mijn vrouw en ik 
laten zelfs op onze leeftijd (78 jaar) 
de auto zo veel mogelijk staan en 
proberen alles te doen op de fiets of 
met het openbaar vervoer, de 
vouwfiets mee. Want fietsen geeft 
plezier en houdt onze conditie op 
peil. Het is nog wel een hebbeding. 
Maar als zo’n e-bike mensen uit de 
auto jaagt, dan vind ik dat prima!” 
 

 
 
 

Vooroordelen bestaan nog 
“Dan hoef je toch zelf niet meer te 
trappen?” Of: “Dat gaat allemaal veel 
te hard!” Zomaar wat vooroordelen 
over e-bikes, die nog bij veel fietsers 
in het hoofd zitten. Om maar gelijk 
het grootste misverstand weg te 
nemen: een e-bike versterkt je eigen 
inspanning, maar neemt niet alle 
inspanning bij het fietsen van je over.  
Misverstand 2: je zou de motor 
steeds moeten starten en stoppen. 
Mis! De ondersteuning springt van-
zelf in op het moment dat de fietser 
kracht zet of als er snelheid gemaakt 
wordt. Daarvoor is er een sensor die 
dit registreert. De sensor kan een 
bewegings- of een krachtsensor zijn. 
Een krachtsensor is duurder, maar 
reageert wel sneller. Bij een 
bewegingssensor duurt het meestal 
een halve trapomwenteling voordat 
de motor gaat assisteren. De 
krachtsensor registreert dat er – ook 
bij wegfietsen – hulp nodig is. Hij 
regelt het vermogen vloeiend op en 
af al naar gelang je minder respec-
tievelijk meer kracht zet. Bij een fiets 
met bewegingssensor moet je de 
motorkracht op het display instellen. 
De elektromotor kan in het voor- of in 
het achterwiel zitten.  
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Misverstand 3: je moet de zware fiets 
altijd je huis inzeulen om de accu op 
te laden. Ook niet (altijd) waar, want 
alle A-merken hebben inmiddels 
modellen met een losneembare accu. 
Dat heeft als voordeel dat je de accu 
ook binnen aan het stopcontact kunt 
opladen en dat je de fiets makkelijker 
kunt meenemen op een fietsen-
drager.  
En misverstand 4: als de accu leeg 
is, wordt het een onhandelbaar zware 
stadsfiets. Niet helemaal waar, want 
ook zonder ondersteuning kun je op 
alle e-bikes goed doorrijden. Ze 
fietsen door het extra gewicht natuur-
lijk wel wat zwaarder dan een 
gewone stadsfiets. Zijlstra junior: “E-
bikes zijn veel duurder dan normale 
stadsfietsen, dus dan is het nog meer 
van belang om je voor aanschaf goed 
te laten informeren. Niet voor niets 
testen we vanaf 2009 elk jaar de 
nieuwste e-bikes. Vorig jaar werden 
er zo’n 166.000 e-bikes verkocht, 
terwijl het totale aantal verkochte 
fietsen was gedaald.”  
 
Dure aanschaf 
Voor deze jongste e-biketest hebben 
we fietsen van de zeven belangrijkste 
merken gekocht. De testfietsen zijn in 
het dagelijks verkeer intensief 
uitgeprobeerd door fietsexperts. Ook 
is het bereik – hoever de fiets komt 
op een volle acculading, ook wel 
actieradius genoemd – op woon-
werktrajecten gemeten. Daarnaast 
zijn motor-ondersteuning, rijgedrag, 
constructie, bediening en andere 
opvallende zaken onderzocht.  
Naast deze acht geteste fietsen heeft 
de consumentenbond enkele e-bikes 
bekeken in samenwerking met De 
Telegraaf. Er worden ook andere, 
soms veel goedkopere e-bikes aan-
geboden via bijvoorbeeld bouw-

markten. Deze bedrijven kunnen 
nooit de service evenaren van een 
vakman. Zijlstra junior: “Ook dit jaar 
hadden we diverse problemen met de 
testfietsen. Zo waren er falende 
displays en accu’s die slecht contact 
maakten. De problemen waren wel 
incidenteel en zijn daardoor niet 
maatgevend voor het merk en type. 
Incidenten beïnvloeden het test-
oordeel niet, maar leiden wel tot een 
advies: koop een elektrische fiets bij 
een winkel in de buurt. Valt hij 
onverhoopt uit, dan is er hulp bij de 
hand.  
 
Verschillen in ondersteuning 
Naast de opnieuw geconstateerde 
grote verschillen in soepelheid van 
ondersteuning tussen de twee 
sensorvormen, viel in de test op dat 
het bereik – er is gemeten in de 
hoogste stand van ondersteuning – 
bij de nieuwste e-bikes niet is toe-
genomen. De Giant komt nog tot  
45 kilometer voordat hij weer aan de 
lader moet, maar die heeft standaard 
twee accu’s. De fietsen van Gazelle 
en Sparta geven de moed al op bij 
iets meer dan 24 kilometer. Tegen-
woordig passen alle A-merken een 
losneembare accu toe. Ook viel het 
op dat de fietsen met een kracht-
sensor in deze test een uitgebreid 
display als een fietscomputertje 
hebben, de Koga zelfs met klok en 
thermometer. De drie fietsen met 
bewegingssensor hebben een display 
dat alleen het laadniveau en de 
krachtinstelling laat zien.  
 
“Fabrikant, wees eerlijk” 
Zijlstra senior is na ritten met vier 
verschillende e-bikes enthousiast 
geraakt. “De ervaring heeft de 
verwachtingen absoluut overtroffen, 
want met elektrische ondersteuning 
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wordt fietsen zalig. Maar met de 
ondersteuning uitgezet trapt de e-
bike wel veel zwaarder dan een nor-
male stadsfiets. Ik zou als aspirant-
koper wel wat kritische vragen aan 
de dealer stellen. Zo vind ik het 
bereik van de meeste fietsen echt 
tegenvallen. Als fabrikant moet je 
dan ook eerlijk zijn en in de reclames 
niet roepen dat je er 40 kilometer 
mee kunt rijden, omdat in de praktijk 
blijkt dat de accu al na 25 tot 30 
kilometer leeg is.” Junior voegt hier 
aan toe dat het bereik gemeten is 
met de sterkste ondersteuning. Stel 
je hem lager in, dan kan hij langer 
mee.  
 
1  Koga E-Runner 
Prijs: € 3000 
Testoordeel: 7,7 
Plaats motor: in het achterwiel 
Sensor: kracht 
De Koga is luxe uitgerust, biedt een 
sterke ondersteuning en heeft een 
soepele regeling met krachtsensor. 
Het uitgebreide display zit op het 
stuur en is afneembaar. Ook heeft de 
fiets een hendel voor ‘handgas’ om 
de fiets heel gemakkelijk aan de 
hand te kunnen meenemen. De accu 
kun je op de fiets opladen of er 
afhalen. Hij heeft derailleurversnel-
ling.  
 

 
 
 

2  Flyer T8 
Prijs: € 2850 
Testoordeel: 7,2 
Plaats motor: bij trapas; grijpt aan 
op de ketting 
Sensor: kracht 
Als je een fiets met lage instap en 
een sportieve zit zoekt: dat biedt de 
Flyer. Hij ondersteunt krachtig en 
soepel en heeft een goede actie-
radius. Hij is vrij eenvoudig uitgerust; 
zo heeft hij wel een uitgebreid 
display, maar slechts een halfopen 
kettingkast. De accu kan alleen los 
van de fiets worden opgeladen.  
 
3  Trek T500+ 
Prijs: € 2300 
Testoordeel: 7,1 
Plaats motor: in het achterwiel 
Sensor: kracht 
De relatief lichte Trek heeft een 
soepele en vrij sterke ondersteuning. 
Ondanks de krachtsensor start de 
motor met kleine vertraging bij het 
wegfietsen. Hij heeft een redelijke 
actieradius. De bediening van het 
uitgebreide display gaat vrij 
makkelijk, de bevestiging is van 
matige kwaliteit. Het (de)monteren 
van de accu gaat moeizaam, opladen 
kan ook op de fiets. Met derailleur-
versnelling.  
 
4  Giant Twist GO Double 
Prijs: € 2100 
Testoordeel: 6,8 
Plaats motor: in het voorwiel 
Sensor: kracht 
Hij heeft de grootste actieradius, met 
als nadeel het hoge gewicht. Met één 
accu is hij 2,5 kilo lichter en € 300 
goedkoper. Hij geeft niet de krachtig-
ste ondersteuning, maar wel een 
soepele regeling. Het uitgebreide 
display is afneembaar, het opgege-
ven laadniveau is onbetrouwbaar. 
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Voor opladen moet je de twee accu’s 
deels (de)monteren.  
 

 
 
5  Sparta E-motion C2 
Prijs: € 1650 
Testoordeel: 6,5 
Plaats motor: in het voorwiel 
Sensor: beweging 
Deze Sparta is de minst dure fiets in 
de test en mede daardoor Beste 
koop. Hij is eenvoudig uitgerust en 
heeft een simpel display. De motor 
ondersteunt krachtig, maar de rege-
ling is minder soepel dan met een 
krachtsensor. De actieradius is 
slechts redelijk.  
 
6  Batavus Intermezzo Easy 
Prijs: € 1850 
Testoordeel: 6,5 
Plaats motor: in het voorwiel 
Sensor: beweging 
De bewegingssensor geeft wat ver-
traging bij het wegfietsen. De onder-
steuning is vrij sterk en soepel. Hij is 
redelijk luxe uitgerust, behalve het 
eenvoudige display. Voordeel van die 
eenvoud is dat de motorwerking 
gemakkelijk instelbaar is. De 
afwerking is niet overal even goed en 
de motor zacht hoorbaar. De accu 
moet deels los om hem te kunnen 
opladen.  
 
7  Gazelle Orange Pure Innergy 
Prijs: € 1700 
Testoordeel: 6,0 

Plaats motor: in het voorwiel 
Sensor: beweging 
De e-bike van Gazelle is relatief licht 
en ziet er het minst herkenbaar als 
een e-bike uit. De ondersteuning is 
niet zo sterk, zeker helling op. De 
regeling is voor een bewegings-
sensor redelijk soepel. De actieradius 
is vrij klein en de uitrusting is 
eenvoudig. Zo is er een simpel en 
eenvoudig bedienbaar display.  
 
Eerste indruk 
Van drie elektrische fietsen is 
onlangs in samenwerking met De 
Telegraaf een eerste indruk 
opgedaan. Hierna de bevindingen. 
 
Batavus Intermezzo Easy Royal 
De ‘Royal’ (€ 2500) is luxer en heeft 
een ander frame en andere techniek 
dan de geteste Batavus. Hij heeft 
een parkeerfunctie via een ‘gas-
hendel’, een krachtsensor en een 
ingebouwde accu. De ondersteuning 
(motor in het achterwiel) is stil. Hij 
heeft zeven derailleurversnellingen.  
 
Kalkhof Tasman City E-series 
Bij het wegfietsen is de onder-
steuning sterk en soepel; op snelheid 
wordt dat minder. Ook de sportieve 
zit maakt deze Kalkhof (€ 2400) 
minder geschikt voor rustig toeren. 
De vrij zware accu moet los om op te 
laden. Hij heeft een krachtsensor en 
acht versnellingen in de naaf.  
 
Montego Elan 
De gunstig geprijsde Montego  
(€ 1550) heeft een sterke motor (in 
het voorwiel) en de accu geeft een 
behoorlijk bereik. De ondersteuning 
schakelt abrupt aan en uit; typisch 
voor regeling met bewegingssensor. 
De motor is niet al te stil. Met acht 
versnellingen in de naaf. 
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Test  Elektrische fietsen 
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■ Koga E-

Runner 

3000 7,7 ++ + □ + + + ++ + 27,0 

/ 

23,5 

27 7x3, 

derailleur

■ Flyer T8 2850 7,2 ++ □ + + + □ ++ □ 27,8 

/ 

25,4 

35 8, naaf 

■ Trek 

T500+ 

2300 7,1 + + □ + + + + + 25,9 

/ 

22,9 

28 8x3, 

derailleur

 Giant 

Twist GO 

Double 

2100 6,8 □ + +

+ 

□ + □ ++ + 29,8 

/ 

24,8 

45 8, naaf 

► Sparta 

E-motion 

C2 

1650 6,5 + □ □ + □ + ++ + 27,3 

/ 

24,0 

24 8, naaf 

 Batavus 

Inter-

mezzo 

Easy 

1850 6,5 + + □ + □ □ □ + 27,2 

/ 

23,8 

30 8, naaf 

 Gazelle 

Orange 

Pure 

Innergy 

1700 6,0 □ □ □ + □ + ++ + 25,4 

/ 

22,6 

25 7, naaf 

++ Zeer goed     + Goed     □ Redelijk     - Matig     -- Slecht 

■ Beste uit de test           ► Beste koop 
 
Testoordeel 
 
Het testoordeel is opgebouwd uit subonderdelen die voor de volgende per-
centages meetellen: 
Elektrische ondersteuning 25%  Technische kwaliteit  10% 
Uitrusting      20%  Handleiding     10% 
Actieradius     15%  Gemak opladen     5% 
Bediening en gebruik display 15% 

 
Naar een artikel in Consumentengids, mei 2011 
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Tekst 2 

 

Tweetalige opvoeding 
 

(1) Ik was nog maar net geboren toen 
mijn moeder iets deed, wat de manier 
waarop mijn hersens zich ontwikkel-
den voorgoed zou veranderen. Iets 
wat maakte dat ik makkelijker dingen 5 

zou leren en beter zou worden in het 
oplossen van problemen. Wat ze 
precies deed? Ze praatte tegen me in 
het Frans. Zij is Frans en mijn vader 
is Engels, dus lag het voor de hand 10 

dat ik tweetalig zou worden 
opgevoed. Sindsdien is er veel 
onderzoek gedaan naar tweetalige 
opvoeding. 
(2) Vroeger waarschuwden 15 

opvoeders ervoor om kinderen twee-
talig op te voeden, omdat ze dan 
geen van beide talen goed zouden 
leren. Tegenwoordig ziet men 
voordelen van tweetalig opvoeden. 20 

Het is weliswaar zo dat tweetaligen in 
elke taal een iets kleinere woorden-
schat hebben dan mensen die 
slechts één taal spreken. En soms 
duurt het iets langer voordat ze op 25 

het juiste woord komen als ze 
objecten moeten benoemen. Maar 
een belangrijk onderzoek in 1960 van 
Elizabeth Peal en Wallace Lambert 
van de Canadese universiteit wees 30 

uit dat tweetaligen beter presteerden 

dan eentaligen in vijftien testen. De 
testen hadden te maken met 
gesproken taal (verbaal), maar ook 
het lezen van gezichtsuitdrukkingen 35 

(non-verbaal). Helaas bleven hun 
bevindingen grotendeels 
onopgemerkt. 
(3) De laatste jaren krijgt tweetalig-
heid weer de aandacht die ze ver-40 

dient. Dat komt doordat hersenonder-
zoeken de laatste tijd volop in de 
belangstelling staan. Zo zijn er ver-
schillende onderzoeken gedaan naar 
de manier waarop je je hersenen 45 

gebruikt bij het leren van een taal. 
Het blijkt voordelen te hebben als je 
tweetalig wordt opgevoed! Onder-
zoeker Petitto en haar collega’s 
hebben allerlei verschillende onder-50 

zoeken bestudeerd. Zij kwamen 
daarbij tot het volgende inzicht. De 
heersende opvatting is dat baby's 
worden geboren als ‘wereldburgers', 
die de klanken van welke taal dan 55 

ook kunnen onderscheiden. Dat 
betekent dus dat baby’s elke taal 
kunnen leren. Tegen de tijd dat ze 
een jaar oud zijn gaat men ervan uit 
dat ze zich uitsluitend gaan richten 60 

op hun moedertaal. Dat lijkt op te 
gaan voor eentaligen, maar Petitto 
heeft een eigen onderzoek gedaan. 
Daaruit bleek als belangrijkste 
conclusie dat tweetalige kinderen, als 65 

ze een jaar oud zijn, nog steeds 
verhoogde hersenactiviteit vertonen 
als ze een voor hen onbekende taal 
horen. Hun hersenen blijven dus 
geprikkeld worden als ze verschillen-70 

de talen horen. De tweetalige kin-
deren zetten wel op hetzelfde 
moment als eentalige kinderen 
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belangrijke stappen in hun taal-
ontwikkeling. Zo leren zowel de 75 

eentalige als de tweetalige kinderen 
min of meer op het zelfde moment 
hun eerste woordje. Ook spreken 
tweetaligen ongeveer in de zelfde 
periode hun eerste volledige zin. 80 

Daarmee ziet het ernaar uit dat 
tweetaligheid de taalontwikkeling 
eerder stimuleert dan hindert.  
(4) Hoe meer testen onderzoekers 
deden, hoe meer voordelen van 85 

tweetaligheid ze ontdekten. Bialystok 
vond nog zo’n voordeel toen ze met 
een test over zinsbouw bezig was. 
Kinderen moesten aangeven of zin-
nen goed of fout waren. Zowel een- 90 

als tweetaligen zagen dat zinnen als 
‘appels groeit aan bomen' niet correct 
was. Maar verschillen waren er wel 
bij onzinnige zinnen als ‘appels 
groeien aan neuzen'. De eentaligen 95 

wezen op een grammaticale fout, 
terwijl tweetaligen het juiste antwoord 
gaven.  
(5) Bialystok vermoedde dat twee-
taligen niet beter in grammatica 100 

waren, maar dat ze beter in taal 
waren doordat ze er meer aandacht 
voor hadden. Ze konden zich als het 
ware beter ergens op richten. Kinde-
ren die tweetalig worden opgevoed, 105 

krijgen verschillende informatie te 
verwerken, dus de hersenen moeten 
hard werken. De ene keer spreekt 
iemand bijvoorbeeld Frans en een 
andere keer hoort het kind Engels. 110 

Hierdoor is het brein van de twee-
talige beter in staat om informatie te 
filteren en te kiezen welke informatie 
nodig is. Dat werkt ongeveer op deze 
manier. Als er Frans gesproken 115 

wordt, zijn de hersendelen actief die 
gevoelig zijn voor de Franse taal. 
Dus als er Frans gesproken wordt, is 
het Engelse talengebied in de herse-
nen minder actief. Tweetaligen 120 

spreken de verschillende talen niet 
tegelijkertijd door elkaar. Ze weten 
welke taal ze wanneer moeten 
spreken. Je kunt dit vergelijken met 
het tegelijkertijd uitvoeren van twee 125 

taken, het zogenaamde multitasken. 
Ook daar gaat het om het vermogen 
om verschillende taken af te wisselen 
zonder in de war te raken. In vervolg-
onderzoeken bleken tweetalige 130 

kinderen ook daarin beter te zijn.  
(6) Deze vaardigheden, informatie 
filteren en selecteren, spelen een 
belangrijke rol bij alles wat we doen. 
Verbetering van die vaardigheden 135 

zorgt er dus voor dat je op de beste 
manier gebruik maakt van je herse-
nen. Je gebruikt je hersenen als het 
ware flexibel; de ene keer spreek je 
het ene talengebied aan en een 140 

andere keer doe je een beroep op 
een ander talengebied van je herse-
nen. De tweetalige maakt zo optimaal 
gebruik van zijn hersencapaciteit. En 
dat verklaart waarom tweetaligen het 145 

zoveel beter deden in de testen van 
Peal en Lambert, aldus Bialystok.  
(7) Maar hoe komt het nu dat het 
spreken van twee talen ervoor zorgt 
dat je flexibel bent en dat je je beter 150 

ergens op kunt richten? Viorica 
Marian van de universiteit in Illinois 
denkt het begin van een antwoord 
gevonden te hebben. Als tweetaligen 
spreken, schrijven of luisteren, is hun 155 

brein voortdurend bezig met het 
kiezen van de juiste woorden, terwijl 
het tegelijkertijd alternatieven in een 
andere taal naar de achtergrond 
dringt.  160 

(8) Er zullen nog veel meer onder-
zoeken naar de voordelen van twee-
taligheid gedaan moeten worden, om 
te bewijzen wat nou precies de voor-
delen zijn. Ook blijven er nog veel 165 

vragen onbeantwoord en komen er 
zelfs vragen bij. De belangrijkste is 
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misschien wel: kunnen eentaligen 
alsnog wat van die voordelen 
scoren?  170 

(9) Op latere leeftijd een taal leren 
schijnt moeilijk te zijn, maar het lijkt 
wel de moeite van het proberen 

waard. “Je kunt op elke leeftijd een 
nieuwe taal leren, ook vloeiend, en je 175 

kunt er slimmer van worden”, zegt 
Marian. Ook Bialystok denkt dat wie 
later in zijn leven een taal leert, daar 
voordeel van zal hebben.

 
Naar een artikel van Catherine de Lange,  
Intermediair, 25 mei 2012 
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Tekst 3 

 
 

Terug van vakantie? Vertel! 
 

 
 

Wij, de 4 miljoen leden van de ANWB, willen 
alles weten van een geslaagde vakantie. We 
weten bijvoorbeeld al dat Camping La Laguna 
in Spanje perfect is voor gezinnen met 
kinderen. Dat je in de buurt van Privas in de 

Ardèche heerlijk kunt fietsen. En dat Hotel Klosterhof in Gutenzell 
een ideale plek is om onderweg te stoppen. Door al onze 
ervaringen en tips te delen, helpen we elkaar bij het kiezen van 
onze volgende vakantiebestemming. Daarom zijn we ook 
benieuwd naar hoe jouw vakantie was. Vertel het ons op 
anwb.nl/vakantievraag. 

 
Deel jouw tips en ervaringen vóór 1 november 
2012 op anwb.nl/vakantievraag en ontvang een 
ANWB Cadeaucard van 10 euro!

 
 
      Naar een advertentie in Kampioen, september 2012 
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Tekst 4 

 

Sprong in het onbekende 
 

(1) De hoogste parachutesprong aller 
tijden maken, dat is wat een Oosten-
rijkse durfal in het najaar van 2012 
heeft gedaan. In ruimtepak heeft hij 
zich vanaf 36,5 kilometer in de diepte 5 

gestort. Is het pure sensatiezucht of 
een interessant experiment? Het plan 
van de parachutist, de 43-jarige Felix 
Baumgartner, was om met een ballon 
zo groot als een halve Eiffeltoren 10 

recht omhoog de stratosfeer in te 
gaan, om vervolgens vanaf 36,5 
kilometer naar beneden te springen. 
Tegelijkertijd hoopte hij ook de 
geluidssnelheid te breken, iets wat 15 

niemand eerder lukte in vrije val. 
(2) 36,5 kilometer is verschrikkelijk 
hoog. Ter vergelijking: wie op Texel 
een parachutesprong boekt, springt 
vanaf circa 4 kilometer. Ademen kun 20 

je niet op 36,5 kilometer, de druk is 
er bijna zo laag als in vacuüm. Daar-
om droeg Baumgartner een drukpak, 
vergelijkbaar met dat van ruimte-
wandelende astronauten. 25 

(3) Het was lastig te zeggen wanneer 
de recordpoging precies zou gaan 
plaatsvinden. Verschillende malen 
heeft hij zijn voorgenomen sprong 
vanwege weersomstandigheden 30 

moeten afgelasten. Het was vooral 
een kwestie van wachten op kalm 
weer in de woestijn van Nieuw 
Mexico, waar zowel de ballonvlucht 
als de parachutesprong plaats-35 

vonden. En op 14 oktober 2012 was 
het zover en was Baumgartner klaar 
voor zijn sprong.  
(4) Testsprongen vanaf 21 kilometer 
en 29 kilometer verliepen zonder al 40 

te grote problemen. Bij die test-
sprongen bevond Baumgartner zich 
al een stuk in de stratosfeer. Dat is 
een luchtlaag van 17 tot 50 kilometer 
boven het aardoppervlak met een 45 

luchtlaag waar de temperatuur stijgt 
met de hoogte. De lucht wordt met 
toenemende hoogte ook steeds ijler. 
Een kleinere concentratie luchtdeel-
tjes zorgt voor een lagere weerstand, 50 

wat Baumgartner bij zijn record-
sprong in staat stelt om in vrije val 
binnen een minuut de geluidsbarrière 
te doorbreken. 
(5) Baumgartners speciaal ontworpen 55 

pak was flink opgepompt om te voor-
komen dat hij bij zijn tocht te grote 
drukverschillen in korte tijd moest 
verwerken. Zonder zo’n drukpak 
zouden er dodelijke stikstofbelletjes 60 

in zijn bloed kunnen groeien, net als 
bij diepzeeduikers die te snel stijgen. 
De druk in het pak beperkte de 
bewegingsvrijheid; broekspijpen en 
mouwen werden zo stijf als strak 65 

opgeblazen ballonnen. “Bij een nor-
male parachutesprong voel je totale 
vrijheid. De wind raast langs je 
wangen en je kunt alle kanten op 
kijken. Bij deze sprong voelde ik 70 

niets. Ik kon niet eens mijn hoofd 
omdraaien om te zien of mijn para-
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chute goed geopend was. Daarvoor 
had ik spiegels op mijn hand-
schoenen.” 75 

(6) De sponsors van Baumgartner 
benadrukten graag dat hun avontuur 
meer was dan zomaar een sprong. 
De recordpoging zou ook belangrijke 
wetenschappelijke inzichten moeten 80 

opleveren. Een ambitie die doet 
denken aan die van de Canadese 
filmmaker en diepzeeduiker James 
Cameron. Deze daalde ‘voor de 
wetenschap’ af naar het diepste punt 85 

van de wereldzeeën, de bodem van 
de Mariannentrog in de Stille 
Oceaan. In zijn verticale torpedo 
zoefde hij 11 kilometer omlaag. 
Sommige onderzoekers vonden het 90 

typerend dat juist de robotarm die 
zeemonsters moest nemen, niet 
bleek te functioneren. Volgens hen 
had de missie dan ook nauwelijks 
wetenschappelijke waarde, maar 95 

draaide het alleen om sensatiezucht. 
“Mijn gevoel is dat bemande onder-
zeeërs beperkte onderzoeksmogelijk-
heden hebben in vergelijking met 
andere systemen”, mopperde de 100 

Britse zeebioloog Alan Jamieson 
tegen de BBC. “Dat komt vooral 
doordat er iemand in zit. Onbemande 
en autonome systemen kunnen veel 
meer bruikbare wetenschappelijke 105 

gegevens verzamelen tegen veel 
lagere kosten.” 
(7) Ook bij het wetenschappelijk nut 
van Baumgartners recordpoging zijn 
kanttekeningen te plaatsen. Voor 110 

meteorologische metingen hoef je 
geen mens naar de stratosfeer te 
sturen. Weerballonnen met sensoren 
doen dat sneller, beter en goedkoper. 
Wel kan de recordsprong iets zeggen 115 

over de stabiliteit bij een vrije val 
vanaf extreme hoogtes. Bij een ‘nor-
male’ parachutesprong kun je jezelf 
positioneren met kleine bewegingen. 

Je hoeft je hand maar uit te steken 120 

en je stuurt jezelf in een nieuwe 
positie. In de vacuümachtige 
omstandigheden van de stratosfeer 
botsen er minder luchtdeeltjes tegen 
het lichaam, en duurt het dus ook 125 

langer voordat een springer een 
reactie voelt als hij probeert te 
manoeuvreren. 
(8) Het gebrek aan controle kan ertoe 
leiden dat een parachutist gaat tollen. 130 

Berucht is de zogeheten flat spin, 
waarbij het lichaam horizontale rad-
slagen maakt. In de stratosfeer zijn 
drie rondjes per seconde niet uit-
gesloten. De bloeddruk in de herse-135 

nen kan bij zulke draaisnelheden zo 
hoog worden dat je eraan sterft. Zijn 
uitrusting beschermde Baumgartner 
tegen dit gevaar door bij een flat spin 
automatisch een speciaal ontwikkel-140 

de remparachute uit te werpen die 
hem zou stabiliseren. Deze innovatie 
is volgens Art Thompson, technisch 
directeur van het sponsorbedrijf, 
wellicht ook interessant voor toe-145 

passingen in de ruimtevaart. “Denk 
aan al die ruimtetoeristen die de 
komende decennia naar boven gaan. 
In geval van nood heb je met zo’n 
pak nog kans om levend beneden te 150 

komen.” 
(9) Toch was de recordsprong verre 
van identiek aan een retourtje ruimte, 
waarschuwde ESA-astronaut Jean-
François Clervoy. “Op het moment 155 

dat Baumgartner uit zijn ballon 
springt, is zijn snelheid nagenoeg 
nul. Dat is niet te vergelijken met een 
ruimtevaarttuig dat met 28.000 kilo-
meter per uur door de atmosfeer 160 

afdaalt. Bij dergelijke snelheden heb 
je een hitteschild nodig. Een para-
chutist in een drukpak zou levend 
verbranden.” 
(10) Praktische toepassingen ziet hij 165 

dus niet voor ruimtetoeristen, maar 
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wellicht wel voor testpiloten van 
vliegtuigen die op grote hoogte in de 
problemen komen. “Comfortabelere 
drukpakken en betere stabiliserende 170 

remparachutes zijn voor zulke situa-
ties zeker welkom”, aldus Clervoy. 

“Maar het mooiste van deze record-
poging blijft simpelweg het idee dat 
een mens van zo’n duizelingwek-175 

kende hoogte naar beneden kan 
vallen, om vervolgens netjes op twee 
benen te landen.”

 
Naar een artikel van Tonie Mudde,  
de Volkskrant, 4 augustus 2012 
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Tekst 5 

 

De bonus van het boerenbestaan 
 
(1) Opeens had Dimitri Kneppers het 
“helemaal gehad met het nacht-
leven”. Twintig jaar lang had hij als 
DJ Dimitri in alle belangrijke clubs 
gestaan, van Ibiza tot Detroit. Maar 5 

toen was het op. Het was tijd voor 
“een haakse bocht” in zijn leven. 
Kneppers: “Ik dacht: die muziek van 
mij is passé. Wat wil ik nou echt?” Hij 
besloot te gaan werken op een biolo-10 

gische zorgboerderij. “Die band met 
het buitenleven had ik altijd al”, zegt 
de 44-jarige dj. “Het veelal lichame-
lijke werk en het altijd buiten zijn vind 
ik heerlijk.” En elke werkdag was 15 

voor hem anders. “Het ene moment 
ben je de koeien aan het melken, 
daarna loop je weer tussen de 
bloemkolen of andere gewassen. 
Hoewel het werk soms zwaar kan 20 

zijn, is het een perfecte manier om 
mijn hoofd leeg te maken. Het eerste 
jaar ben ik ook helemaal niet met 
muziek bezig geweest.”  
(2) Kneppers is niet de enige. Een 25 

snelgroeiend aantal mensen in 
Europa en Amerika probeert het 
boerenbestaan uit. Voor sommigen is 
het een manier om eens rond te 
kijken in de wereld, anderen willen 30 

uiteindelijk hun eigen boerderij 
beginnen. De beginnende boeren en 
boerinnen voelen zich geïnspireerd 
door de vraag naar lokale producten, 
zorgen over het milieu en de kans om 35 

in de buitenlucht te werken. Ze doen 
ervaring op door vrijwilligerswerk, 
korte baantjes, stages en universi-
taire trainingen.  
(3) De industriële landbouw is tien-40 

tallen jaren de norm geweest. 
“Jongeren geven om de aarde. Ze 

hebben zich als gemeenschappelijk 
doel gesteld om duurzame en 
gezonde manieren te vinden om 45 

voedsel te produceren.” Dit zegt 
Edith Daniel van Demeter Internatio-
naal in het Duitse Darmstadt, dat 
wereldwijd biodynamische1) boerde-
rijen van een keurmerk voorziet. 50 

“Gezond voor onze planeet, voor de 
grond en voor de mensen.” Demeter 
heeft de afgelopen tien jaar een sterk 
toenemende belangstelling voor het 
boerenvak geconstateerd.  55 

(4) Bijna de helft van de Nederlandse 
boeren is 55 jaar of ouder; een op de 
vijf is zelfs ouder dan 65 jaar. Veel 
van het nu gebruikte akkerland zal 
dus in de komende tien tot vijftien 60 

jaar van eigenaar wisselen. Het 
uitproberen van het boerenbestaan is 
dan ook niet alleen goed voor de 
boeren, maar ook goed voor het 
boerenbedrijf. In heel Europa is de 65 

situatie vergelijkbaar met Nederland.  
(5) World Wide Opportunities on 
Organic Farms (WWOOF) is het 
grootste uitwisselingsprogramma ter 
wereld voor vrijwilligerswerk op boer-70 

derijen in Engeland, aldus program-
macoördinator Scarlett Penn. 
“WWOOF’ers zijn onderling erg 
verschillend”, weet ze. “Sommigen 
willen hun eigen stuk land en willen 75 

graag veel leren over het boeren-
leven, anderen willen gewoon lekker 
buiten werken en wat van de wereld 
zien.”  
(6) Jonge boeren maken vaak 80 

gebruik van WWOOF voordat ze 
beginnen aan een formele stage of 
aan een studie over duurzame land-
bouw. “Ik heb een tijdje WWOOF 
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gedaan voordat ik naar school ging, 85 

omdat het een prima manier is om 
allerlei boerenbedrijven mee te 
maken”, zegt Josephine Connelly. Zij 
is nu bezig aan haar tweede jaar van 
een vierjarige cursus biodynamische 90 

landbouw aan de Warmonderhof in 
Dronten. In dit centrum is het Groen-
horst College werkzaam. Dit college 
biedt een vierjarige beroepsopleiding 
aan. Er is ook een tweejarige 95 

opleiding voor volwassenen van elke 
leeftijd.  
(7) Josephine studeert ’s ochtends 
theorie en werkt ’s middags op een 
van de vier boerderijen die ver-100 

bonden zijn aan de school. “We 
hebben een boerderij met koeien, 
een boerderij voor kleinschalige 
tuinbouw, eentje voor grootschalige 
landbouw en we hebben een boom-105 

gaard. Ik kan dus verschillende 
dingen uitproberen”, zegt Connelly, 
die besloten heeft zich toe te leggen 
op kleinschalige tuinbouw.  
(8) Gied Donkers onderwijst agra-110 

rische technieken op het Groenhorst 
College. Volgens hem wordt een 
steeds groter aantal studenten 
aangesproken door veranderingen op 
het gebied van lokale productie en 115 

milieubewustzijn. “Onze studenten 
hebben één ding gemeen”, aldus 
Donkers. “Ze geven om de aarde. Ze 
zijn erg idealistisch als het over hun 
toekomst gaat. De studenten hebben 120 

steeds meer het idee dat je landbouw 

kunt inzetten als instrument van 
verandering, als een manier om echt 
iets bij te dragen.”  
(9) Omdat nu op diverse scholen 125 

cursussen duurzame landbouw 
worden aangeboden, leren steeds 
meer mensen het boerenbedrijf 
kennen door stages op het platte-
land. In Amerika is die trend duidelijk 130 

te zien. De belangrijkste bron voor 
stages op boerderijen is de start-
pagina die wordt beheerd door 
ATTRA, de landelijke informatie-
dienst voor duurzame landbouw. De 135 

site vormt een database met circa 
veertienhonderd boerderijen die een 
leerplek aanbieden. Dit aantal is in 
de laatste twee jaar verdubbeld, 
aldus Katherine Adam, die de data-140 

base beheert. Adam schrijft de toe-
name niet alleen toe aan de 
groeiende belangstelling voor duur-
zame landbouw, maar ook aan de 
economische misère. “Als de econo-145 

mie hapert, gaan de boerderijen 
meer op stagiaires leunen, vooral de 
kleinere bedrijven”, merkt ze op.  
(10) “Ik ben herboren op het platte-
land”, blikt Kneppers terug op zijn 150 

beslissing om even gas terug te 
nemen van een druk leven. “Je hebt 
daar vrede met wat je doet.” Na drie 
jaar in de buitenlucht is DJ Dimitri 
weer begonnen met draaien. “Dankzij 155 

de boerderij barst ik weer van de 
energie.” 

 
Naar een artikel van Diane Daniel, 
Ode, maart 2011 

 

 
 
 

noot 1 biodynamische landbouw: landbouw waarbij het milieu meer centraal staat dan bij de  

 industriële landbouw 

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

 
Tekst 1 

 
 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 

 
1 Noem één vooroordeel over een e-bike. 
 

 ............................................................................................................  
 
2 Noem twee misverstanden over een e-bike.  
 

1  ..........................................................................................................  
 

2  ..........................................................................................................  
 
3 Welk merk e-bike haalt een afstand van 45 kilometer, voordat hij weer 

moet worden opgeladen? 
 
 ............................................................................................................  

 
4 Een sensor registreert wanneer de fiets ondersteuning nodig heeft. 

Welke twee sensoren zijn er? 
 

1  ..........................................................................................................  
 

2  ..........................................................................................................  
 
5 Bij welke fiets is de motor geplaatst bij de trapas?  
 

 ............................................................................................................  
 
6 Van welke drie elektrische fietsen is in samenwerking met De 

Telegraaf een eerste indruk opgedaan? Noem de drie merken.  
 

1  ..........................................................................................................  
 

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

3  ..........................................................................................................  
 
7 Welke fiets heeft als richtprijs € 2300? 
 

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

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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8 Welke fiets is zonder accu het lichtst?  
 

 ............................................................................................................  
 
9 Het testoordeel is opgebouwd uit subdelen.  

Welk onderdeel telt mee voor 20%?  
 

 ............................................................................................................  
 
10 Waarover zijn fabrikanten volgens Zijlstra senior niet altijd even 

eerlijk?  
 

 ............................................................................................................  
 
 ............................................................................................................  
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Tekst 3 
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 4 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7  ..................................................................................................................  
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 8 A B C D 

 
 9 1  ...............................................................................................................  
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2  ...............................................................................................................  
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 11 A B C D 

 
 12 A B C D 

 
 13  ..................................................................................................................  

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C D 
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 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 1  ...............................................................................................................  
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 25  ..................................................................................................................  
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Schrijfopdracht 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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KB-0011-a-14-2-o 

Examen VMBO-KB 

2014 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 24 vragen, een samenvattingsopdracht en een 
schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 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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Tekst 1 

 
4p 1 Zoekend lezen 

Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
1 Aan hoeveel deelnemers uit het internetpanel is gevraagd naar de 

grootste parkeerergernissen?  
2 Welke gemeente onderscheidt een piek- en basistarief? 
3 Tussen welke twee bedragen per uur op straat liggen de 

parkeertarieven in de 30 grootste steden? 
4 Wat is de naam van de branchevereniging die elk jaar de tarieven in 

parkeergarages onderzoekt? 
5 Welke parkeergarage heeft in het jaar 2012 het tarief verlaagd?  
6 Over welke twee zaken kun je informatie vinden op 

www.consumentenbond.nl/parkeerapps? 
7 In welke plaats geldt altijd het hoogste tarief op ma-za van 9-23 uur?  
8 Over welke periode heeft dit onderzoek plaatsgevonden? 
9 In welke drie plaatsen ben je in de praktijk meer geld kwijt dan het 

berekende uurtarief in verband met een minimale inworp? 
10 In welke plaats is een dagkaart het goedkoopst? 
 
 

Tekst 2 

 
8p 2 Samenvattingsopdracht 

Vat de tekst Wacht, kom hier! samen in maximaal 205 woorden.  
Besteed daarbij alleen aandacht aan de volgende punten: 
1 de ontwikkeling die de schrijver ziet wat betreft huisdieren; 
2 waaruit de bovengenoemde ontwikkeling nog meer blijkt; 
3 een verklaring waarom training een dagtaak is; 
4 twee verklaringen waarom puppycursussen zo intensief zijn; 
5 de reden waarom het belangrijk is dat er psychologisch jargon gebruikt 

wordt in de cursussen; 
6 waaruit blijkt dat puppycursussen een groot succes zijn.  
 
Maak er een samenhangend geheel van. Gebruik geen telegramstijl. 
Noem niet onnodig voorbeelden. Tel de woorden en zet het aantal onder 
de samenvatting. Zet de titel erboven.  
 

Pagina: 382Voor 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-0011-a-14-2-o 4 / 9 lees verder ►►►

Tekst 3 

 
1p 3 Een afbeelding in een advertentie kan verschillende functies hebben. 

Welke functie heeft de foto van de koe in deze advertentie vooral? 
De foto van de koe maakt de tekst 
A eenvoudiger. 
B grappiger. 
C overtuigender. 
D zakelijker. 
 

1p 4 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 
A aandacht vragen voor weggelopen koeien 
B informatie geven over het leven van koeien 
C overhalen om het werk van De Leemweg te steunen 
D overtuigen om de wantoestanden van de bio-industrie aan de kaak te 

stellen 
 
 

Tekst 4 

 
1p 5 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in de eerste alinea ingeleid? 

A door de ervaring van de auteur van dit artikel te beschrijven 
B door de mening van een deskundige te introduceren 
C door de opbouw van de tekst weer te geven  
D door een conclusie over het probleem vooraf te stellen  
 

1p 6 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van alinea’s 3 tot en met 5? 
A Opdracht binnenhalen via netwerk 
B Oude netwerk weer opbouwen 
C Solliciteren via social media 
D Zakelijk belang account  
 

1p 7 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van alinea’s 6 tot en met 8? 
A Leiding van internetbedrijven 
B Overstappen naar ander social medium 
C Schorsing account onduidelijk 
D Vervolgen social media juridisch onmogelijk 
 

1p 8 In alinea 5 staat: “Je moet als bedrijf op een sociaal medium een lange 
adem hebben.” (regels 72-74) 
In welke zin uit alinea 5 wordt ‘een lange adem hebben’ het beste 
uitgelegd? 
A Het duurt een tijdje voor je een goed netwerk hebt opgebouwd. 
B Het enige wat je daarom kunt doen, is opnieuw beginnen. 
C Internet en recruitment zijn ‘onlosmakelijk’ met elkaar verbonden.  
D Meestal krijg je geen antwoord, heel soms een jaar later. 
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2p 9 In alinea 7 staat: “Iets ‘totalitairs’ heeft die bedrijfsvoering wel,” zegt hij. 
(regels 107-108) 
In diezelfde alinea staan drie redenen waarom de bedrijfsvoering totalitair 
genoemd kan worden.  
 Geef de drie redenen. Baseer jouw antwoord op alinea 7. 
 

1p 10 In alinea 7 staat: “Als er iets misgaat, is zo'n bedrijf niet verplicht 
verantwoording af te leggen.” (regels 108-110) 
 Waarom hoeven social media geen verantwoording af te leggen? 

Baseer jouw antwoord op alinea 2 of 9.  
Gebruik niet meer dan 20 woorden. 

 
1p 11 In alinea 9 staat: “Volgens alle experts heb ik geluk gehad. Voor mijn 

gevoel duurde het eeuwen, maar mijn account was binnen een week weer 
in de lucht.” (regels 152-155) 
 Citeer uit alinea 5 de zin waaruit blijkt dat de wachttijd normaal langer 

is. 
 

1p 12 In de tekst worden diverse deskundigen genoemd en geciteerd.  
Op welke manier gebruikt de schrijver hun uitspraken? 
A De schrijver citeert hun uitspraken om de boodschap over het riskante 

gebruik van social media te benadrukken.  
B De schrijver citeert hun uitspraken om te laten zien dat de meningen 

over het gebruik van social media verdeeld zijn. 
C De schrijver gebruikt hun uitspraken om een discussie te beginnen 

over de risico’s van social media.  
D De schrijver gebruikt hun uitspraken om eigen ervaringen met social 

media te ondersteunen. 
 

1p 13 Hoe kun je de inhoud van de laatste alinea het beste weergeven? 
A een advies geven over het zinvolle gebruik van sociale netwerken 
B een conclusie geven over de ondoorgrondelijke regels van 

internetbedrijven 
C een oproep doen om de toegankelijkheid van internetbedrijven te 

vergroten  
D een waarschuwing geven voor het risicovolle gebruik van sociale 

netwerken 
 

1p 14 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A Social media bieden de gebruikers geen inzage in de redenen voor 

schorsing. 
B Social media moeten verantwoording gaan afleggen over hun 

handelwijze bij schorsing. 
C Social media moeten zorgvuldiger omgaan met accounts van zakelijke 

gebruikers. 
D Social media zijn voor de zakelijke gebruiker een waardevol maar ook 

riskant netwerk. 
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Tekst 5 

 
1p 15 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in alinea 1 ingeleid? 

Het onderwerp wordt ingeleid door 
A de mening van de schrijver te geven. 
B de opbouw van de tekst aan te geven.  
C een toepasselijk voorbeeld te geven. 
D vooraf een samenvatting van de tekst te geven. 
 

1p 16 Wat is het verband tussen alinea 3 en alinea 4? 
A Alinea’s 3 en 4 vormen een opsomming. 
B Alinea’s 3 en 4 vormen een tegenstelling.  
C Alinea 4 is een uitwerking van alinea 3. 
D Alinea 4 noemt een gevolg van alinea 3. 
 

2p 17 “Maar niet iedereen is overtuigd van deze bewering.” (regels 41-42) 
 Om welke vier redenen wordt er volgens de tekst getwijfeld aan de 

uitkomst van het onderzoek onder taxichauffeurs?  
 

1p 18 Het overslaan van je ontbijt heeft volgens alinea 7 drie gevolgen voor je 
gedrag.  
 Noem deze drie gevolgen. 
 

1p 19 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 4 en 5? 
A Kritiek op het BBC-experiment 
B Vette vis en gezondheid 
C Visdieet in de mode 
D Wetenschap en televisie 
 

1p 20 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 6 tot en met 9?  
A Chocolade en koolhydraten 
B Gebrek aan goed onderzoek 
C Kinderen in de wetenschap 
D Voeding en gedrag nader onderzocht 
 

1p 21 De BBC heeft onderzocht wat het effect van vette vis is op ons gedrag. In 
de tekst wordt nog een onderzoek van de BBC genoemd.  
 Citeer de zin uit alinea 8 waaruit blijkt welke theorie de BBC nog meer  
 heeft onderzocht met betrekking tot voeding en gedrag. 
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1p 22 “De gestreste taxichauffeurs in Londen hadden dus misschien beter met 
koolhydraten kunnen experimenteren dan met vette vis.” (regels 141-145) 
Welke reden wordt hiervoor gegeven? 
A Gestreste mensen kunnen vaak niet genoeg eten vanwege de 

spanning. 
B Het eten van koolhydraten kan je stemming verbeteren.  
C Het onderzoek met vis is zinloos, omdat mensen veel minder vis eten 

dan koolhydraten. 
D Vette vis heeft meer nadelen dan voordelen vanwege het vet. 
 

1p 23 In de tekst komt de onderzoeker Rob Markus regelmatig aan het woord.  
Op welke manier gebruikt de schrijver de mening van Markus? 
A De schrijver gebruikt het commentaar van Markus om zijn eigen 

mening te ondersteunen. 
B De schrijver geeft de mening van Markus zonder eigen commentaar 

weer. 
C De schrijver laat merken dat hij het niet eens is met de kritiek van 

Markus op het BBC-programma.  
D De schrijver steunt de mening van Markus dat veel onderzoek 

ondeugdelijk is. 
 

1p 24 De schrijver en Rob Markus willen de lezers informeren over het effect 
van voeding op ons gedrag.  
Welk doel hebben de uitspraken van Rob Markus nog meer? 
Deze uitspraken dienen er ook toe om de lezers 
A ertoe over te halen omega-3-pillen en visolie te kopen bij de drogist. 
B ervan te overtuigen dat een visdieet goed werkt tegen stress. 
C te adviseren gezond en gevarieerd te eten. 
D te vermaken met misvattingen over de invloed van voedsel op ons 

gedrag.  
 

1p 25 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van de tekst weer? 
A Bekende uitspraken over voeding en gedrag zijn onjuist en die 

uitspraken beïnvloeden ons eetgedrag op een negatieve manier.  
B Omdat uit onderzoek blijkt dat voeding effect heeft op ons gedrag, is 

het belangrijk om vooral goed te ontbijten en regelmatig vette vis te 
eten. 

C Onderzoek laat zien dat stoffen in voedsel invloed hebben op ons 
brein en functioneren, maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat 
werkt.    

D Uit onderzoek blijkt dat het eten van chocolade een gunstig effect op 
ons gedrag en humeur kan hebben.  
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Schrijfopdracht 

 
Regelmatig hoor je om je heen dat kinderen steeds drukker worden. Een 
neefje van je mag van zijn ouders geen snoep en bij jou op school is 
energiedrank verboden. Dat drukke gedrag zou te maken hebben met eet- en 
drinkgewoontes. Je vraagt je af of dat echt zo is of dat volwassenen nogal 
overdrijven. Je wilt hier wel meer over weten. 
 
Je zit in de vierde klas van het vmbo en je moet dit jaar voor Nederlands een 
interview houden of een enquête afnemen. Je kiest het onderwerp “voeding en 
gedrag”. Je vindt op internet de website van het Voedingscentrum. Op die site, 
www.voedingscentrum.nl, vind je veel boeiende informatie waar je wat aan 
hebt. Toch wordt het je niet helemaal duidelijk hoe het nou precies zit met het 
verband tussen voeding en gedrag.  
 
Ook heb je het artikel Voer voor je brein gelezen. Je weet nu niet meer wie of 
wat je geloven moet. Heeft bepaalde voeding nu wel of geen invloed op 
gedrag? Daarom lijkt het je een goed idee een interview te gaan houden met 
een deskundige van het Voedingscentrum. 
 
Je besluit een brief te sturen naar het Voedingscentrum om te vragen of het 
afnemen van een interview mogelijk is. Je weet dat mijnheer Overbeek bij het 
Voedingscentrum werkt en dat hij wel vaker geïnterviewd wordt over gezonde 
voeding. Je stelt voor om op 23 juni 2014 naar het Voedingscentrum in Den 
Haag te komen om de heer Overbeek te interviewen. Je kunt die dag om half 
tien in Den Haag zijn. In de brief geef je aan waarom je graag een interview 
wilt. Ook stel je in je brief alvast een aantal concrete vragen over het verband 
tussen voeding en gedrag. Verder vermeld je in de brief kort je eigen mening 
over wat jij onder goede voeding verstaat. Je hoopt dat je snel wordt 
uitgenodigd, zodat je het interview kunt afnemen. 
 
 

Pagina: 387Voor 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-0011-a-14-2-o 9 / 9 lees verder ►►►

13p 26 Opdracht 
Schrijf een brief aan de heer Overbeek van het Voedingscentrum.  
Het adres is: 
Postbus 85700 
2508 CK Den Haag 
Dateer je brief op 3 juni 2014.  
Gebruik bovenstaande informatie uit de schrijfopdracht en de inhoud van 
de tekst Voer voor je brein.  
Besteed verder aandacht aan de volgende punten:  
 jezelf voorstellen met naam, klas en school; 
 aanleiding van je verzoek: de opdracht voor Nederlands; 
 de keuze van je onderwerp; 
 reden van je verzoek: onduidelijkheid ondanks site en artikel Voer 

voor je brein; 
 vraag over het effect van vette vis op gedrag; 
 vraag over invloed van ontbijten op gedrag; 
 vraag over het effect van suiker op gedrag; 
 jouw eigen mening over goede voeding; 
 plaats, datum en tijdstip van je interview; 
 verzoek om een snelle reactie; 
 een bedankje vooraf voor de medewerking. 
 
 

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 

 
Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vijf bladzijden! 
 

Parkeerergernissen 
 
Hoge tarieven in de stad 
 
Parkeren in het centrum van een stad is voor veel automobilisten een 
ergernis, vooral als het flink in de papieren loopt. En die kans is groot, want 
parkeren wordt steeds duurder. Maar er zijn alternatieven.  
 

Met stip op nummer 1 in onze top-10 
van parkeerergernissen: de hoogte 
van de parkeertarieven. Wij vroegen 
1250 deelnemers aan ons internet-
panel naar hun grootste parkeer-
ergernissen bij het bezoek aan een 
stadscentrum. Twee derde vindt 
parkeren te duur. Bijna een kwart 
heeft geen auto, gaat nooit met de 
auto naar de binnenstad of ergert 
zich niet. Een enkeling is zelfs rond-
uit positief: “Wij hebben nieuwe 

parkeergarages gekregen met ruime 
vakken en veel licht.” Of vindt dat we 
niet moeten zeuren: “Zeker in de 
Randstad en ook elders in Nederland 
is het openbaar vervoer uitstekend. 
De leefbaarheid van dorps- en stad-
centra gaat erop vooruit als we de 
auto thuislaten.” Ondanks deze 
tegengeluiden zijn de ergernissen 
niet van de lucht. “Parkeren is duur-
der dan consumpties en de 
bioscoop.” en “Vooraf schatten 
hoelang ik ga parkeren leidt tot te 
veel betalen, want boetes dreigen.” 
De ooit zo gehate wielklem wordt niet 
genoemd. Deze is enkele jaren 
geleden door veel gemeenten 
afgeschaft, omdat hij tot veel 
agressie leidde en toeristen er niets 
van snapten. Hij wordt in de vier 
grote steden nog wel gebruikt bij 
structurele overtreders en wan-
betalers. Betaalautomaten die slecht 
leesbaar of defect zijn, zijn ook een 
bron van ergernis. Evenals vooraf 
moeten inschatten hoelang je wilt 
parkeren.  
 
Auto-onvriendelijk 
Uitzoeken wat de kosten zijn voor 
één uur parkeren is een hele opgave. 
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De websites van gemeenten zijn niet 
altijd duidelijk of geven onjuiste 
informatie. En elke stad heeft zijn 
eigen tariefopbouw. Zo onderscheidt 
Apeldoorn een piek- en basistarief 
binnen de betaalperiode en heeft 
Alkmaar een apart uitgaanstarief dat 
geldt op vrijdag- en zaterdagavond. 
 
Dagkaart 
Ook in 2008 onderzocht de Consu-
mentenbond de tarieven van par-
keren op straat. Op Rotterdam na 
hebben alle steden hun hoogste 
tarieven sindsdien verhoogd, 
gemiddeld met 15%. Dit is bijna  
4% per jaar en dat is hoger dan het 
inflatiecijfer in deze periode.  
Voor consumenten is het niet duide-
lijk waarom de tarieven zo sterk 
stijgen: “Parkeren wordt elk jaar 
duurder zonder dat de kwaliteit 
omhoog gaat.” 
Grootste stijger is Hengelo. Maar 
deze stad heeft nog wel het op één 
na laagste tarief van de 30 steden.  
De tijden waarop de parkeertarieven 
gelden zijn in één op de drie steden 
veranderd. Vaak gaat het om een 
verlenging van de betaalperiode; je 
moet dan bijvoorbeeld ’s avonds tot 
een later tijdstip betalen.  
Wie de hele dag naar de stad gaat, is 
vaak goedkoper uit met een dag-
kaart. Maar dat hangt wel af van 
hoelang je van plan bent te parkeren. 
Zo kost in Almere een dagkaart meer 
dan acht keer het uurtarief. Sommige 
steden hanteren een maximaal dag-
tarief. Enkele hebben dagkaarten met 
verschillende parkeerduren, een 
aparte avondkaart en/of een zondag-, 
week-, of maandkaart.  
 
Parkeergarages 
De branchevereniging van winkeliers, 
Detailhandel Nederland, onderzoekt 

jaarlijks de tarieven in parkeer-
garages. Aan de wens van consu-
menten om per minuut te kunnen 
betalen en niet per uur, wordt nog 
lang niet overal voldaan. Een van 
onze panelleden over dit onderwerp: 
“Betalen voor de duur van het 
gebruik zou wettelijk verplicht moeten 
zijn, net als bij telefonie en andere 
diensten.” Uit het onderzoek van 
Detailhandel Nederland blijkt dat er 
wel steeds vaker met kleinere tijds-
eenheden dan per uur wordt gewerkt. 
Maar betalen per geparkeerde 
minuut is blijkbaar nog een brug te 
ver. De vergelijkbaarheid van de 
tarieven wordt er niet beter op als de 
ene garage een tarief per 13 minuten 
hanteert en de ander per 8 minuten. 
Bovendien blijkt dat de tarieven vaak 
zijn verhoogd wanneer er kleinere 
tijdseenheden dan voorheen worden 
gehanteerd. Van de 75 onderzochte 
garages hebben er 32 de tarieven 
verhoogd ten opzichte van 2011. De 
grootste stijgers zitten in Breda, waar 
de tarieven met 25% omhoog zijn 
gegaan. Er is maar één garage 
(Stadhuis-Muziektheater in Amster-
dam) die de tarieven heeft verlaagd.  
 
Alternatieven 
Om geld te besparen en het milieu te 
ontzien kun je de auto en het open-
baar vervoer combineren. Parkeer 
aan de rand van de stad en ga verder 
met het openbaar vervoer. Of par-
keer bij een station in de buurt van je 
woonplaats en ga met de trein naar 
de eindbestemming. Hiervoor zijn 
twee mogelijkheden: transferia en 
P+R-terreinen. Transferia liggen aan 
de rand van de stad en hebben een 
(shuttle)busverbinding met het 
centrum. Bij sommige steden kun je 
er gratis parkeren en tegen regulier 
tarief met het openbaar vervoer naar 

Pagina: 391Voor 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-0011-a-14-2-b 4 / 14 lees verder ►►►

de stad reizen. Of het openbaar 
vervoer is inbegrepen bij het – rela-
tief lage – parkeertarief.  
P+R-terreinen liggen bij NS of andere 
ov-stations en vanaf daar kun je per 
trein of ander openbaar vervoer 
verder reizen. Het onderscheid 
tussen transferia en P+R-terreinen is 
niet heel duidelijk. Zo noemen ver-
scheidene steden hun transferia 
P+R-terreinen. Er zijn in ons land 90 
P+R-terreinen bij NS-stations. Bij 
ongeveer 40 ervan moet je betalen; 
dit zijn vaak de parkeerterreinen bij 
de grote stations. NS-reizigers 
krijgen korting. 
 
Met de auto naar Den Haag 
Stel dat je op een zaterdag een uur 
of zes in het centrum van Den Haag 
wilt winkelen. Op straat parkeren kost 
op de duurste plaatsen € 15,60; in de 
duurste parkeergarage € 18,00. Maar 
op het transferium ‘P+R Hoornwijck’ 
langs de A4 kost een dag parkeren 
inclusief een ov-dagkaart slechts  
€ 2,00. Een andere mogelijkheid is 
parkeren op P+R-terrein Laan van 
NOI bij het gelijknamige treinstation: 
dat kost € 11,50, of € 4,50 voor wie 
een treinkaartje heeft. Daarbij komen 
nog de kosten voor trein of tram naar 
het centrum.  
 
Op onze site 
Inmiddels zijn er telefoonapplicaties 
om gemakkelijk te betalen en apps 
om een parkeerplaats te vinden. (zie 
www.consumentenbond.nl/ 
parkeerapps) 
 
In Hengelo 
Hier stegen de tarieven in de 
afgelopen vier jaar flink. Wethouder 

Jan Bron: “Deze stijging geldt alleen 
voor de hoogste tarieven, direct in  
het centrum. We willen auto’s zo veel 
mogelijk laten parkeren in parkeer-
garages en niet op straat, zodat 
bezoekers van de stad niet tegen al 
dat blik aankijken.” 
 
In Rotterdam 
In 2009 verlaagde Rotterdam het 
hoogste tarief in het centrum en dat  
is sindsdien niet meer verhoogd. 
Andere tarieven in de binnenstad 
stegen. Wethouder Jeanette Baljeu: 
“De tarieven in het centrum waren 
versnipperd. We hebben nu één 
tarief in het centrum, dat is wel zo 
duidelijk. Per saldo is het tarief in het 
centrum iets gestegen.” 
 
Top 10 
Ergernissen bij parkeren in het 
stadscentrum: 
 
1 hoogte van de parkeertarieven; 
2 afrekenen gaat per uur, terwijl ik 

(veel) korter parkeer; 
3 krappe parkeergarages / parkeer-

plaatsen; 
4 lang moeten zoeken / te weinig 

parkeerplaatsen; 
5 moeten betalen om te parkeren; 
6 te weinig betaalmogelijkheden; 
7 onduidelijke tariefinformatie bij de 

garage / parkeerplaats; 
8 vieze/onveilige garages / parkeer-

plaatsen; 
9 ten onrechte een parkeerboete 

krijgen; 
10 pasjessysteem of betalen met 

app werkt slecht. 
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Parkeertarieven op straat in het centrum 
 
Plaats Hoogste 

uurtarief 
Wijziging ten 
opzichte van 
2008 
 

Hoogste tarief op Dagkaart

Amsterdam € 5,00 4% ma-za 9-24 uur / zo 12-24 
uur 

€ 30 

Utrecht € 4,26 8% ma-za 7-1 uur / koopzondag 
12-18 uur 

€ 29,90 

Hilversum € 3,40 21% ma-za 9-24 uur / koopzondag 
12-18 uur 

€ 24,20 

Eindhoven € 3,20/€ 2,40 28% ma-vr 9-21 uur / za 9-18 uur / 
zo 12-17 uur 

 

Rotterdam  € 3,00 -10% ma-zo 9-23 uur  

Apeldoorn piek: € 2,83 
basis: € 2,22 

piek: 30% 
basis: 2% 

piek: za 10-16 uur / basis: 
ma-vr 8-18 uur, koopavond 
tot 21 uur, za 8-10 en 16-18 
uur / koopzondag 12-18 uur 

 

Delft € 2,80 22% ma-za 10-22 uur /  
zo 14-20 uur 

€ 23 

Haarlem € 2,75 10% ma-za 9-23 uur  

Arnhem € 2,60 30% ma-za 9-18 uur / koopavond 
tot 21 uur /  
koopzondag 12-17 uur 

 

Den Haag € 2,60 8% ma-za 9-24 uur / zo 13-24 
uur 

 

Maastricht € 2,60 8% ma-za 8-18 uur / koopavond 
tot 21 uur /  
koopzondag 12-17 uur 

 

Den Bosch € 2,50 14% ma-za 9-24 uur / zo 14-24 
uur 

€ 20 

Dordrecht € 2,50 14% ma-za 9-22 uur  

Leeuwarden € 2,50 4% ma-za 8-22 uur  

Leiden € 2,48 24% ma-za 9-21 uur / zo 13-21 
uur 

€ 12,40 

Almere € 2,40 20% ma-za 7-24 uur / zo 12-24 
uur 

€ 24,40 

Amersfoort € 2,40 9% ma-za 9-22 uur /  
koopzondag 12-17 uur 

 

Zwolle € 2,40 20% ma-za 9-20 uur/ koopavond 
tot 21 uur / koopzondag  
13-17 uur 

 

Nijmegen € 2,35 18% ma-za 9-18 uur / koopavond 
tot 21 uur /  
koopzondag 9-18 uur 
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Alkmaar € 2,30 21% ma-za 9-21 uur /  
koopzondag 12-17 uur 

€ 20 

Enschede € 2,30 15% ma-za 9-19 uur / koopavond 
tot 21 uur /  
koopzondag 12-19 uur 

 

Groningen € 2,20 22% ma-wo 9-22 uur /  
do-za 9-24 uur 

 

Tilburg € 2,20 5% ma-za 9-2 uur / zo 12-2 uur € 15,10 

Amstelveen € 2,00 17% ma-za 9-18 uur / koopavond 
tot 21 uur /  
koopzondag 11-17 uur 

 

Breda € 2,00 18% ma-za 9-22 uur / koopzondag 
13-18 uur 

 

Helmond € 2,00 17%  ma-za 9-19 uur / koopavond 
tot 22 uur /  
koopzondag 12-17 uur 

€ 12,50 

Purmerend € 2,00 25% ma-za 9-18 uur / koopavond 
tot 21 uur /  
koopzondag 12-17 uur 

€ 6,90 

Deventer € 1,94 10% ma-vr 9-20 uur / koopavond 
tot 21 uur / za 9-19 uur / 
koopzondag 12-17 uur 

€ 9 

Hengelo € 1,90 36% ma-za 9-18 uur /  
koopavond tot 21 uur 

 

Zoetermeer € 1,24 8% ma-za 9-18 uur /  
koopavond tot 21 uur /  
zo 12-17 uur 

€ 6 

 
 Peilperiode: maart-april 2012 
 Voor sommige parkeerplaatsen geldt een maximale parkeerduur. 
 Dagkaarten gelden in sommige steden alleen op vergunninghoudersplaatsen.  
 De genoemde tarieven gelden alleen voor de genoemde tijdstippen. In de 

avond gelden in sommige gemeenten andere tarieven.  
 Deventer, Leiden en Zoertermeer: in de praktijk ben je voor een uur parkeren 

iets meer kwijt dan het berekende uurtarief, in verband met een minimale 
inworp.  

 Eindhoven: € 3,20 geldt voor twee parkeerterreinen, € 2,40 voor de rest van 
het centrum. De tarieven zijn inclusief € 0,20 ‘mobiliteitstoeslag’ per 
parkeertransactie.  

 Alkmaar: op vrijdag- en zaterdagavond geldt een tarief van € 3 per uur.  
 

Naar een artikel van Else Meijer,  
Consumentengids, juli/augustus 2012 
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Tekst 2  

 

Wacht, kom hier! 
 

(1) Tot voor kort waren hondenbezit-
ters dun gezaaid in mijn kennissen-
kring. Schrijvers, journalisten en 
kunstenaars gaven namelijk de 
voorkeur aan een kat als huisgenoot. 5 

Een kat hoef je immers ’s ochtends 
vroeg niet uit te laten. Katten zijn van 
nature luie beesten, die zich aanpas-
sen aan de levenswijze van het 
baasje. De foto’s zijn er om het te 10 

bewijzen. Liet een schrijver van mijn 
generatie zich portretteren ter 
gelegenheid van zijn nieuwe boek, 
dan kwamen de volgende drie status-
attributen meestal ook prominent in 15 

beeld: een rijk gevulde boekenkast, 
een brandende sigaret en de poes 
des huizes. Maar op dat punt zijn de 
tijden veranderd. De toonaangeven-
de intelligenten van nu doen eerder 20 

iets met televisie, internet of marke-
ting dan met boeken en kunst en 
zweren bij een kerngezonde levens-
stijl zonder nachtelijk doorhalen en 
sigaret. 25 

(2) Nemen ze een huisdier, dan 
wordt het dus waarschijnlijk een 
hond. Het liefst een waarmee je je 
kunt vertonen in de frisse buitenlucht; 
een exclusief exemplaar met zorg-30 

vuldig bijgeschaafde hondenmanie-

ren. Een hond als huisdier is de 
trend, zoals blijkt uit het snel groei-
ende netwerk van diensten en 
bedrijven dat zich bezighoudt met het 35 

verzorgen, uitlaten, amuseren en 
opvoeden van honden. Hun baasjes 
kijken intussen aandachtig naar het 
televisieprogramma van de Ameri-
kaanse hondenfluisteraar Cesar 40 

Millan en proberen zich de begin-
selen van de hondenpsychologie 
eigen te maken.  
(3) Een vriendin van mij gaat al 
ongeveer tien maanden allerlei 45 

cursussen af met de hond waar ze 
drie dagen in de week op past. Het 
hondje in kwestie is een Australian 
shepherd (Aussie) een ras dat uit-
zonderlijk slim en eigengereid is. Het 50 

is het soort hond waar je maar beter 
meteen een boerderij en een kudde 
schapen bij kunt nemen, omdat het 
razend energieke werkhonden zijn. 
Ook zijn het honden die per se een 55 

taak willen uitvoeren. Als je toevallig 
in de stad woont met een piepkleine 
achtertuin waar niets anders te hoe-
den valt dan de vogeltjes en een 
paar slome vissen in de vijver, dan 60 

gaat zo’n hyperintelligent wonder-
hondje uit pure verveling zelf wel een 
taakje bedenken en uitvoeren. 
Nuttige taakjes, zoals de bank slopen 
of al het beddengoed in huis bij 65 

elkaar drijven. 
(4) De Aussie van mijn vriendin bleek 
geen enkele moeite te hebben met 
de lessen op de hondenschool. Al 
snel mochten ze samen naar de 70 

speurtraining en de speciale 
opleiding van speurhonden voor 
reddingswerkzaamheden. Tot haar 
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ontzetting bleek dat mijn vriendin 
daar een dagtaak aan heeft. Wan-75 

neer honden in de puberteit komen, 
vertikken ze het namelijk om simpele 
commando’s op te volgen.  
(5) Ik ging met haar mee naar 
hondenschool De Gabber, waar 80 

trotse hondenbezitters in een halve 
kring om de cursusleider geschaard 
zitten en met een frons van concen-
tratie luisteren naar zijn tips over de 
juiste lichaamsverzorging en de 85 

nieuwste inzichten op pedagogisch 
gebied. Kan de hond overweg met 
andere hondjes of vertoont ze 
onzeker en bij vlagen zelfs agressief 
gedrag in spelsituaties? Komt dat 90 

misschien doordat ze aan te weinig 
prikkels wordt blootgesteld of is het 
probleemgedrag juist het gevolg van 
overstimulatie? En hoe verloopt de 
zindelijkheidstraining?  95 

(6) Trainer Olivier Wiegman (34), 
eigenaar van De Gabber, traint sinds 
vier jaar honden op een terrein aan 
de Zuider IJdijk in Amsterdam. “De 
puppycursussen worden elke maand 100 

gegeven en zijn behoorlijk intensief”, 
vertelt hij. Tien lessen van anderhalf 
uur in vier weken, waarin voorname-
lijk wordt gewerkt aan basisvaardig-
heden zoals netjes aan de lijn lopen, 105 

en de commando’s ‘zit’, ‘lig’, ‘wacht’ 
en ‘kom hier’. En dat is nog maar het 
halve werk, want ook thuis moet 
regelmatig met een jong hondje 
geoefend worden, liefst dagelijks, net 110 

zolang tot het gewenste gedrag een 
gewoonte is geworden. Wiegman 
raadt een vervolgcursus dan ook ten 
stelligste aan. Dat bestrijdt de poten-

tiële verveling van de hond en komt 115 

de band met de baas ten goede.  
(7) Hij vindt het niet overdreven dat 
er veel psychologisch jargon over de 
cursisten wordt uitgestort. “Het is 
heel belangrijk dat onervaren eige-120 

naars iets gaan begrijpen van 
hondenpsychologie en lichaamstaal”, 
zegt hij. “Ze moeten hun honden 
leren ‘lezen’. Daar gaat soms meer 
tijd, geld en energie inzitten dan ze 125 

van tevoren verwacht hadden. Maar 
alle aandacht die de hondenbezitters 
in het begin in de training stoppen, 
krijgen ze later dubbel en dwars 
terug. Het is namelijk veel gemakke-130 

lijker om probleemgedrag te voor-
komen dan om je hond in een later 
stadium te corrigeren. Dat zien 
sommige mensen niet meteen en dan 
vragen ze zich mopperend af waar ze 135 

aan begonnen zijn. Daarom is het 
niet alleen essentieel dat ik mijn 
cursisten op het hart druk om de 
training consequent vol te houden, 
maar vooral dat ik ze leer begrijpen 140 

waaróm dat zin heeft.” 
(8) En kennelijk vinden velen inder-
daad dat het loont, al die moeite om 
van zo’n rondstuiterend kanonskogel-
tje op pootjes de stoere, altijd 145 

betrouwbare metgezel van je dromen 
te maken. Over gebrek aan belang-
stelling hebben de deskundigen op 
dit gebied naar eigen zeggen name-
lijk niet te klagen: hun trainingspro-150 

gramma’s zijn altijd volgeboekt. Zelf 
houd ik het na deze verbazingwek-
kende kennismaking met de nieuwe 
trend nog maar even bij poezen, ik 
ben een beetje ouderwets in die 155 

dingen. 
 

Naar een artikel van Emma Brunt, 
Vrij Nederland, 19 mei 2012 
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Tekst 3 

 
 

 
 
Claartje was op weg naar het slachthuis. Toen ze bloed rook sprong ze 
dwars door een deur en zette het op een lopen. Ze kreeg zoveel 
verdovingsschoten op zich afgevuurd dat zelfs een olifant al was gaan 
liggen. Maar Claartje rende verder. Door tuintjes en over schuttingen. Dwars 
door het verkeer. Ze brak een achterpoot en ging verder. Uiteindelijk 
stormde ze op de etalage van een kunstenaar af. Daar, tussen het glas en 
de beeldjes, bleef ze liggen. 

Het verhaal van Claartje kwam in het nieuws en dat was haar redding. Twee 
broers kochten haar en brachten haar naar De Leemweg waar ze mocht 
blijven. Daar bleek dat Claartje drachtig was. Ze kreeg haar kalf op drie 
poten. Nu, vijftien jaar later, maken Claartje en haar zoon Rinus het 
uitstekend. Ze staan nog altijd onafscheidelijk bij elkaar in het weiland.  

Hierboven ziet u niet Claartje, maar Felius. We hadden ook Sjoerdje kunnen 
laten zien. Of Victoria. Of Sterre. Of Halina. Of een van de 40 andere 
runderen bij De Leemweg met zo’n opmerkelijk verhaal. Want bij De 
Leemweg krijgen deze dieren een tweede kans. Ze kunnen voortaan 
genieten van een goed leven. De meeste vleeskoeien worden niet ouder 
dan twee jaar. Bij De Leemweg kan daar een nul achter worden gezet. Voor 
sommigen is De Leemweg een symbool tegen de wantoestanden in de bio-
industrie. Voor de koeien is het een zorgeloze oude dag. Ontsnappen heeft 
zin. Als u hun leven de moeite waard vindt.

Steun De Leemweg: rekeningnummer 1.02.36.355  
www.koeienrusthuis.nl 
 

Naar een advertentie in NRC,  
23 juni 2012
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Tekst 4 

 

En dan wordt je social media-account 
gewist. Wat nu? 
 

 
 
(1) Plop. Weg zijn alle 626 zorgvuldig 
opgebouwde contacten. Nou ja, 
helemaal weg: als ik mijn Twitter-
account beter inspecteer, zie ik die 
vreemde gele balk bovenin. “You’re 5 

suspended”, staat daar. Wat? 
Geschorst? Ik? “Welkom in de 
mysterieuze black box van Twitter en 
Facebook”, zegt Sjef Kerkhofs, 
social-mediastrateeg. Kerkhofs: “Af 10 

en toe wordt er nou eenmaal een 
account geschorst. Wanneer iemand 
te veel scheldt bijvoorbeeld. Of als er 
sprake is van spam. Wie te veel 
agressieve reclame maakt, kan 15 

levenslang zijn account kwijtraken.” 
(2) Soms raken onschuldige Tweeps 
[mensen met een Twitteraccount] 
een account kwijt in die strijd tegen 
digitale boeven en spammers. Twitter 20 

is een gratis dienst, dus de beheer-
ders van het sociale medium hoeven 
geen reden op te geven. De 
gebruiker tast vaak in het duister en 
kan weinig doen. Via een helppagina 25 

kan ik wel een boodschap achter-
laten. Deze wordt beantwoord met 
een standaardmail waarin het bedrijf 

meldt dat het natuurlijk fouten pro-
beert te vermijden. “Maar”, zegt het 30 

ook, “er wordt wel eens per ongeluk 
iemand geschorst. Daarvoor alvast 
excuses.” 
(3) “Twitter heeft wereldwijd 140 
miljoen gebruikers”, zegt Bert Kok 35 

van de website Twittermania. “Er 
worden dagelijks duizenden, mis-
schien wel tienduizenden accounts 
geschorst om hinderlijk spammen te 
voorkomen. Dat gaat wel eens mis.” 40 

Pas na een week verschijnt er in mijn 
mailbox het bericht dat mijn schor-
sing binnen 24 uur ongedaan wordt 
gemaakt. Misschien ben ik zo wel 
mooie opdrachten misgelopen. 45 

(4) Plots ben je afgesloten van al je 
contacten, in een tijd dat social 
media ook een platform vormen om 
geld te verdienen. Ongeveer 80 
procent van de zzp'ers (zelfstandige 50 

zonder personeel/eenmanszaak) 
haalt opdrachten binnen via digitale 
netwerken zoals LinkedIn, Twitter en 
Facebook, meldde de onderzoeks-
monitor ZZP Barometer onlangs. En 55 

er wordt ook steeds vaker gesollici-
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teerd via social media. “Twillicitatie” 
is de term die marketingbureau 
Energize daarvoor bedacht. Deze 
sollicitatie van 140 tekens is op 60 

Weibo (het Chinese Twitter) al een 
tijd lang populair. Maar ook in Neder-
land recruteren werkgevers via de 
social media. 
(5) Internet en recruitment zijn 65 

‘onlosmakelijk’ met elkaar verbonden 
volgens marketing manager Nicol de 
Voor van Netwerkt, een werving- en 
selectiebureau voor de detailhandel. 
Via Twitter wordt nu nog maar een 70 

handjevol sollicitanten geworven, 
maar via LinkedIn al veel meer. “Je 
moet als bedrijf op een sociaal 
medium een lange adem hebben”, 
zegt De Voor. “Het is meer dan een 75 

kwestie van jouw vacature op een 
social medium laten ploffen. Je moet 
een netwerk opbouwen, je mengen in 
discussies.” Het duurt een tijdje voor 
je een goed netwerk hebt 80 

opgebouwd. Des te vervelender is 
het wanneer je account plots niet 
meer bestaat. “Het enige wat je 
daarom kunt doen”, zegt Kerkhofs, “is 
opnieuw beginnen”. Dus weer je 85 

oude contacten vragen of ze vrien-
den met je willen worden. Je kunt, 
weet Kok, ook nog een direct mes-
sage naar het hoofd van de veilig-
heidsafdeling sturen. De kans dat je 90 

iets hoort, is echter klein. “Iedereen 
wil het hoofd van de veiligheidsafde-
ling bereiken. Meestal krijg je geen 
antwoord, heel soms een jaar later.”  
(6) De bereikbaarheid van internet-95 

bedrijven vormt nou precies het 
bezwaar van de social media, stelt 
onderzoeker bij de UvA en digitaal 
adviseur Martijn de Waal. Twitter en 
Facebook zijn grote bedrijven 100 

geworden die belangrijke informatie-
stromen beheren. “Maar ze stellen 
eenzijdig spelregels vast. De algorit-

mes1) waarmee ze orde aanbrengen 
zijn bedrijfsgeheim. Gebruikers heb-105 

ben er daarom niets over te zeggen.”  
(7) “Iets ‘totalitairs’ heeft die 
bedrijfsvoering wel”, zegt hij. “Als er 
iets misgaat, is zo'n bedrijf niet 
verplicht verantwoording af te leggen. 110 

Bovendien zijn alle toonaangevende 
sociale media gevestigd in het 
buitenland, je recht halen als 
Nederlands burger wordt erg lastig. 
“Juridisch is er dan niets mogelijk. 115 

Daarnaast hoeven de bedrijven een 
account niet terug te geven.” Hoewel 
overstappen naar een andere 
telecomaanbieder redelijk makkelijk 
kan, ligt dat iets lastiger bij de sociale 120 

netwerken. Zoveel keus is er niet. 
Natuurlijk, iedereen kan naar 
Facebook of Twitter gaan en ook zo 
weer overstappen naar een ander 
social medium. “Als je in je eentje bij 125 

Myspace zit, dan heb je er niet heel 
veel aan.” 
(8) “Twitter geeft bijna nooit een 
reden waarom je bent geschorst”, 
zegt social media expert Vincent 130 

Smit. Hij noemt het “een zakelijk 
fiasco” als zijn account Just Connec-
ting, met 11.000 volgers, niet meer 
zou werken. Een groot deel van de 
opdrachten komt daarvandaan. Door-135 

dat tweetjes weer geretweet worden, 
bereikt hij zo'n 4,1 miljoen mensen 
per maand. “Aan dat netwerk hebben 
we hard gewerkt.” Hij adviseert 
bedrijven hoe ze om moeten gaan 140 

met de nieuwe media. “Vaak worden 
accounts geschorst, nadat ze zijn 
gehackt.” Zonder dat de echte 
gebruiker het weet, worden via dat 
account direct messages gestuurd 145 

waardoor duizenden mensen spam 
ontvangen. “Als een argeloze Tweep 
meerdere berichten per seconde 
doorstuurt”, zegt Smit, “kan dat 
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worden gezien als spam. Dan kan je 150 

zomaar je account kwijt zijn.” 
(9) Volgens alle experts heb ik geluk 
gehad. Voor mijn gevoel duurde het 
eeuwen, maar mijn account was 
binnen een week weer in de lucht. 155 

“Soms komt het goed, soms ook 
niet”, zegt Kerkhofs. “Het is en blijft 
een gratis netwerk”, benadrukt Kok 

van Twittermania. “Daar kunnen nou 
eenmaal geen rechten aan worden 160 

ontleend.” Ondertussen groeit mijn 
profiel langzaam naar de 700 
volgers. Ik weet nog steeds niet wat 
ik fout deed, maar heus: #lievetwitter 
#ikzalhetnooitmeerdoen 165 

@kimvankeken.

 
Naar een artikel van Kim van Keken, 
Intermediair, 18 mei 2012 

 

 
 
 
 

noot 1 algoritme: een set regels in een bepaalde volgorde om een probleem op te lossen 
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Tekst 5 

 

Voer voor je brein  
 
(1) De passagier in de taxi zegt: 
“Sorry, de taxichauffeur doet nogal 
moeilijk.” Op geïrriteerde toon belt hij 
op de achterbank van een Londense 
taxi met zijn afspraak. Dat laatste 5 

moet gecorrigeerd worden: het gaat 
om zijn denkbeeldige afspraak, want 
de man is geen echte klant. Hij is een 
acteur die is ingehuurd om de taxi-
chauffeur het leven zuur te maken. 10 

En dat lukt hem aardig. Het hoofd 
van taxichauffeur Nick loopt al binnen 
een paar minuten rood aan. “Ik heb 
in eenentwintig jaar nog nooit iemand 
in mijn taxi gehad, die zo lastig is als 15 

jij”, bijt hij zijn irritante, zogenaamde 
klant toe.  
(2) Deze taxiscène was te zien in De 
waarheid rond voeding, een Britse 
televisieserie uit 2007. Hiervoor 20 

werden onder meer tien Londense 
taxichauffeurs, onder wie Nick, inten-
sief gevolgd. Het doel was om te 
kijken hoe taxibestuurders omgaan 
met stress en of voeding daar iets 25 

aan kan veranderen. 
(3) Na het bezoek van de acteur 
werden de heren op dieet gezet. Nick 
en zijn collega’s moesten vier keer 
per week vette vis eten. Drie maan-30 

den lang, daarna kregen ze weer een 
zeurende undercover-acteur in hun 
taxi. Het effect van het visdieet was 
wonderbaarlijk. De chauffeurs bleven 
dit keer veel rustiger onder het 35 

gezeur. Als je de makers mag 
geloven, doe je er als ‘stresskip’ dus 
goed aan om veel vette vis te eten. 
Volgens hen is dat te danken aan de 
omega-3-vetzuren die daarin zitten.  40 

(4) Maar niet iedereen is overtuigd 
van deze bewering. Rob Markus is 

onderzoeker bij de capaciteitsgroep 
Experimentele Psychologie aan de 
Universiteit van Maastricht. Hij 45 

bestudeert de effecten van voeding 
op ons brein en ons functioneren. 
“Als je aan tien mensen vraagt of vis 
gezond is, is het antwoord: ‘Ja, in 
negen gevallen’, vertelt hij. “Dus als 50 

je taxichauffeurs plotseling op een 
visdieet zet, worden ze zich daarvan 
bewust en staan ze alleen al daar-
door heel anders in het leven. Of het 
echt van de vis komt, is niet zeker. 55 

Bovendien gaat het hier om een erg 
kleine groep mensen, is er geen 
controlegroep gebruikt en nam het 
experiment van de BBC maar korte 
tijd in beslag.” 60 

(5) Er is dus nogal wat aan te merken 
op het experiment van het BBC-pro-
gramma. De makers erkennen dat 
zelf ook. Maar dat betekent niet dat 
er niets zinnigs te zeggen is over het 65 

effect van voedsel op ons gedrag, 
want betrouwbaar onderzoek is er 
door de wetenschap genoeg gedaan. 
Wat weten we uit deze onderzoeken? 
(6) Laten we beginnen bij chocolade. 70 

Het is een bekende stelling, dat je 
van chocolade blij en gelukkig zou 
worden. Dat zou komen doordat er 
stoffen in zitten die je hersenen een 
oppepper geven. Volgens onder-75 

zoeker Markus klopt het weliswaar 
dat chocolade goed is voor je 
humeur, maar dat komt niet doordat 
er in een reep chocolade geheimzin-
nige stofjes zitten die je synapsen, 80 

neuronen of andere delen van je 
hersenen beïnvloeden. Het geheim is 
simpelweg dat chocolade lekker is 
om te eten.  
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(7) Nog zo’n bekend verhaal over 85 

eten is: als je niet ontbijt, ben je de 
rest van de dag ongeconcentreerd. 
Wat is er waar van die bewering? 
Veel, als je het aan onderzoeker 
Markus vraagt. Dat heeft alles te 90 

maken met de stof ‘glucose’. Glucose 
is de brandstof voor de hersenen. 
Zonder deze stof kom je niet ver. Het 
probleem is dat je voorraadje glucose 
snel opraakt. Na een nacht slapen 95 

heeft je brein vrijwel alle glucose die 
in je bloed zat, gebruikt. Dus als je 
na acht uur nachtrust je ogen open-
doet, heb je een dringende behoefte 
aan een shotje glucose. Je moet dus 100 

eten. Doe je dat niet, dan is dat niet 
best voor je stemming, je aandacht 
en je functioneren. 
(8) Eenvoudige koolhydraten, in de 
vorm van suikers, hebben de naam 105 

dat ze de werking van de hersenen 
kunnen beïnvloeden. Deze theorie is 
ook door de makers van het BBC-
programma onderzocht. Tijdens twee 
feestjes volgden ze kinderen. Bij het 110 

eerste feestje stonden allerlei 
gezonde suikervrije hapjes op tafel. 
Bij het tweede feestje stond de tafel 
vol met allerlei soorten snoep. Dat 
was misleidend, want nadat de 115 

ouders waren weggegaan, werden de 
suikervrije hapjes omgewisseld voor 
snoep en het snoep voor suikervrije 
hapjes. Ouders die dachten dat hun 

kind zich had volgepropt met suiker-120 

rijk snoep, vonden hem of haar na 
afloop hyperactief. Ouders die 
dachten dat hun kind alleen maar 
suikervrije hapjes had gegeten, 
vonden hun kinderen de rust zelve. 125 

Volgens onderzoeker Markus is er 
geen overtuigend bewijs dat je van 
suiker druk wordt. De resultaten van 
veel onderzoeken tonen dat aan. 
(9) Hebben koolhydraten of suikers 130 

dan geen effect op je gedrag? Toch 
wel. Want als je last hebt van stress, 
raakt een stofje in je hersenen, 
genaamd serotonine, langzaam op. 
Dat tekort kan je uiteindelijk in een 135 

depressie storten. Je kunt de aan-
maak van serotonine in je hersenen 
stimuleren door koolhydraten te eten. 
Je stemming verbetert dan en de 
dreigende depressie wordt voorlopig 140 

afgeweerd. De gestreste taxichauf-
feurs in Londen hadden dus mis-
schien beter met koolhydraten kun-
nen experimenteren dan met vette 
vis. 145 

(10) Bij de drogist kun je allerlei 
wondermiddeltjes kopen, zoals vis-
olie en omega-3-pillen. Allemaal 
zouden ze wel ergens goed voor zijn. 
Maar expert Rob Markus gelooft er 150 

niet in. De beste tip die Markus kan 
geven is een bekende: eet gevari-
eerd en gezond, want een gezond 
mens zit vaak goed in zijn vel.

 
Naar een artikel van Jerwin de Graaf, 
Quest Psychologie, oktober 2011 

 
 

De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze 
geschikt te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect 
voor de opvattingen van de auteurs. Wie kennis wil nemen van 
de oorspronkelijke teksten, raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 

 

einde  

Pagina: 402Voor 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-0011-a-14-2-u 

Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2014 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 

Pagina: 403Voor 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-0011-a-14-2-u 2 / 9 lees verder ►►►

Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Tekst 1 

 
 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
 

1 Aan hoeveel deelnemers uit het internetpanel is gevraagd naar de 
grootste parkeerergernissen?  

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

 
2 Welke gemeente onderscheidt een piek- en basistarief? 
 

 ............................................................................................................  
 
3 Tussen welke twee bedragen per uur op straat liggen de 

parkeertarieven in de 30 grootste steden? 
 

 ............................................................................................................  
 
4 Wat is de naam van de branchevereniging die elk jaar de tarieven in 

parkeergarages onderzoekt? 
 

 ............................................................................................................  
 
5 Welke parkeergarage heeft in het jaar 2012 het tarief verlaagd?  
 

 ............................................................................................................  
 
6 Over welke twee zaken kun je informatie vinden op 

www.consumentenbond.nl/parkeerapps? 
 

1  ..........................................................................................................  
 

2  ..........................................................................................................  
 
7 In welke plaats geldt altijd het hoogste tarief op ma-za van 9-23 uur?  
 

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

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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8 Over welke periode heeft dit onderzoek plaatsgevonden? 
 

 ............................................................................................................  
 
9 In welke drie plaatsen ben je in de praktijk meer geld kwijt dan het 

berekende uurtarief in verband met een minimale inworp? 
 

1  ..........................................................................................................  
 

2  ..........................................................................................................  
 
3  ..........................................................................................................  

 
10 In welke plaats is een dagkaart het goedkoopst? 
 

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

Tekst 2 

 
 

 2  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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KB-0011-a-13-1-o 

Examen VMBO-KB 

2013 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen, een samenvatting en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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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Tekst 1 

 
4p 1 Zoekend lezen 

Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
1 Welk gratis computerprogramma helpt om orde op zaken te stellen bij 

de selectie van foto’s? 
2 Een van de online mogelijkheden om je foto’s mee te bewerken is een 

passe-partout. Leg uit wat dat is. 
3 Welke twee fotoalbumaanbieders zijn alleen per e-mail te bereiken? 
4 Welk bedrijf kan het goedkoopste fotoalbum leveren? 
5 Welke twee bedrijven hebben de langste uiteindelijke levertijd? 
6 Welke twee bedrijven gebruiken een normaal tarief voor de 

klantenservice telefoon? 
7 Wat voor soort fotopapier gebruikt Albelli? 
8 Noem de website van TNT post waar je een fotoalbum kunt bestellen. 
9 Bij welk bedrijf kan je een album bestellen met de naam Large 

fotoboek hardcover? 
10 Welk bedrijf levert het duurste fotoalbum inclusief verwerkings- en 

verzendkosten? 
 
 

Tekst 2 

 
8p 2 Samenvattingsopdracht 

Vat de tekst Supermarkt voor knappe paarden samen in maximaal  
130 woorden.  
Besteed in je samenvatting alleen aandacht aan de volgende punten: 
1 de rol van het Nederlandse paard in onze economie; 
2 de twee categorieën waarin het Nederlandse paard de beste ter 

wereld is; 
3 de twee verklaringen van het kwaliteitsverschil met Duitse paarden; 
4 het nadeel van het succesvolle exportverhaal;  
5 de drie adviezen voor de toekomst voor het KWPN. 
 
Maak er een samenhangend geheel van. Gebruik geen telegramstijl. 
Noem niet onnodig voorbeelden. Tel het aantal woorden en zet het aantal 
onder de samenvatting. Zet de titel erboven. 
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Tekst 3 

 
1p 3 Wat is het belangrijkste doel van de advertentie? 

A amuseren 
B informeren 
C tot handelen aanzetten 
D uitleg geven 
 

1p 4 De advertentie heeft als kop De aarde geeft ons alles. Geef de aarde 
door.  
Welke uitspraak past het beste bij “Geef de aarde door”?  
A De aarde geeft mooie fotomomenten.  
B De huidige generatie moet zuinig zijn op de aarde. 
C Het WNF zorgt goed voor de natuur.  
D Pinguïns worden met uitsterven bedreigd. 
 

1p 5 Wat is de functie van de foto? 
A De foto geeft aan dat het fotograferen van pinguïns niet de moeite 

waard is.  
B De foto laat zien dat het lastig is om pinguïns te fotograferen. 
C De foto verrast en trekt daardoor de aandacht.  
D De foto versterkt dat je de aarde door moet geven. 
 
 

Tekst 4 

 
Een tekst kan worden ingeleid door 
1 de mening van de schrijver van het artikel te noemen. 
2 het onderwerp van de tekst kort weer te geven. 
3 een samenvatting vooraf van de tekst te geven. 
4 de aanleiding te noemen tot het schrijven van de tekst. 
 

1p 6 Hoe wordt het onderwerp van deze tekst in alinea’s 1 en 2 ingeleid? 
A door 1 en 2 
B door 2 en 3 
C door 2 en 4 
D door 3 en 4 
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Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 7, 
8 en 9. 
 
We kunnen de tekst verdelen in vijf delen: 
Deel 1: alinea’s 1 en 2 
Deel 2: alinea’s 3, 4 en 5 
Deel 3: alinea’s 6 en 7 
Deel 4: alinea’s 8, 9 en 10 
Deel 5: alinea 11  
 

1p 7 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 2 (alinea’s 3, 4 en 5)? 
A Alarmerende berichten 
B Leegstand zakelijk vastgoed 
C Mening vastgoedadviseurs 
D Winst voor historische binnensteden 
 

1p 8 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 3 (alinea’s 6 en 7)? 
A Invloed beleving op aanbod winkels en werk 
B Invloed beleving op stedenbouw  
C Toename toerisme in steden 
D Toename zzp’ers in binnensteden 
 

1p 9 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 4 (alinea’s 8, 9 en 
10)? 
A Gevolgen verkeerde visie 
B Starre regels voor ruimtelijke ordening  
C Stijging totale winkeloppervlakte 
D Wonen en werken gescheiden 
 

1p 10 Wat is het verband tussen alinea 1 en alinea 3? 
A Alinea 1 en 3 vormen samen een opsomming. 
B Alinea 1 en 3 vormen samen een tegenstelling. 
C Alinea 3 geeft een verklaring voor het genoemde in alinea 1. 
D Alinea 3 noemt een gevolg van het genoemde in alinea 1. 
 

1p 11 Wat is het verband tussen alinea 5 en alinea 6? 
A Alinea 5 en 6 vormen samen een opsomming. 
B Alinea 5 en 6 vormen samen een tegenstelling. 
C Alinea 6 geeft een conclusie van het genoemde in alinea 5. 
D Alinea 6 geeft een verklaring voor het genoemde in alinea 5. 
 

1p 12 Welke twee oorzaken voor de leegstand van kantoorpanden in de 
komende tien jaar worden genoemd in alinea’s 4 en 5?  
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1p 13 “Volgens deskundigen hangen gemeenten en ontwikkelaars echter nog 
steeds de verkeerde filosofie aan.” (regels 121-124) 
 Geef aan wat met deze ‘verkeerde filosofie’ wordt bedoeld. 

Gebruik voor je antwoord maximaal 25 woorden. 
 

1p 14 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte weer van deze tekst? 
A De winkel- en kantorenleegstand raakt vooral het platteland en 

provinciesteden die niet toeristisch zijn en buitenwijken van steden. 
B Door een verkeerde visie van gemeenten zullen in de komende jaren 

steeds meer winkels verdwijnen en kantoorpanden leeg komen te 
staan. 

C Door veranderd koop- en werkgedrag is er leegstand in winkels en 
kantoren, maar dat kan veranderen door beleving aan te bieden. 

D Grote winkelcentra aan de randen van de steden kunnen overleven, 
mits ze naar Amerikaans voorbeeld een totaal dagje uit gaan bieden. 

 
 

Tekst 5 

 
1p 15 De eerste alinea van een tekst kan onder meer de volgende functies 

hebben: 
1 de directe aanleiding noemen voor het schrijven van de tekst; 
2 een voorbeeld geven van het onderwerp van de tekst; 
3 het introduceren van één of meerdere deskundigen; 
4 het vooraf stellen van een belangrijke vraag. 
 
Welke twee functies heeft de eerste alinea in deze tekst? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
D 3 en 4 
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Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 
16 en 17. 
 
We kunnen de tekst verdelen in vijf delen: 
Deel 1: alinea’s 1 en 2 
Deel 2: alinea’s 3 en 4 
Deel 3: alinea’s 5, 6 en 7 
Deel 4: alinea’s 8 en 9  
Deel 5: alinea 10 
 

1p 16 Welk kopje past het beste bij deel 3 (alinea’s 5, 6 en 7)? 
A Recreatie in natuurgebieden 
B Ruimte en rust in natuurgebieden 
C Toegankelijkheid van natuurgebieden 
D Voordelen van natuurgebieden 
 

1p 17 Welk kopje past het beste bij deel 4 (alinea’s 8 en 9)? 
A Gezelligheidszoekers 
B Sportieve recreanten  
C Stadsbewoners 
D Verschillende bezoekersgroepen 
 

1p 18 In alinea 6 stelt Eric Wanders: “Dan ontneem je niemand het recht om er 
te komen, maar je maakt het wel moeilijker.” (regels 99-101) 
 Bij welk begrip van Marloes Berndsen uit alinea 1 hoort deze 

uitspraak? 
 

1p 19 Hoe sluiten alinea’s 3 en 4 aan op alinea 2? 
A Alinea’s 3 en 4 geven een conclusie voor het gestelde in alinea 2. 
B Alinea’s 3 en 4 geven voorbeelden bij alinea 2. 
C Alinea’s 3 en 4 noemen oorzaken van het gestelde in alinea 2. 
D Alinea’s 3 en 4 vormen een tegenstelling met alinea 2. 
 

1p 20 André Donker noemt enkele “middelen” (regel 44) voor zonering in de 
natuur. 
 Welk woord in alinea 7 gebruikt Marloes Berndsen voor middelen?  
 

1p 21 In alinea 8 wordt gesproken over het onderzoek van Alterra. 
 Voor welke groep uit dit onderzoek is het kwetsbare gebied bedoeld 

dat Marloes Berndsen noemt in alinea 9? 
 

1p 22 In alinea 4 zegt André Donker onder meer: “De mensen komen ook voor 
dat terrasje op het dorpsplein.” (regels 65-67) 
 Tot welke groep bezoekers uit het onderzoek van Alterra behoren 

deze mensen?  
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1p 23 In alinea 2 zegt de schrijver: “Om de diverse kwaliteiten van elk gebied tot 
hun recht te laten komen en de natuur én de mens ruimte te geven, is 
gekozen voor ‘zonering’.” (regels 19-23) 
 Met welk woord in alinea 9 vat Marloes Berndsen dit alles samen? 
 

1p 24 Citeer de zin uit alinea 10 waarin de schrijver aangeeft dat Eduard Habets 
in natuurgebieden zonering toepast. 
 

1p 25 Hoe staat de schrijver tegenover de uitspraken van de deskundigen? 
A Hij gebruikt ze vooral om zijn eigen standpunt te verdedigen. 
B Hij geeft ze weer zonder verder commentaar. 
C Hij laat merken het oneens te zijn met de uitspraken. 
D Hij trekt de juistheid van de uitspraken in twijfel. 
 

1p 26 Hoe kun je de hoofdgedachte van de tekst Fietsers en wandelaars op pad 
het beste weergeven?  
A Zonering is ideaal voor de landschappelijke waarde van de natuur. 
B Zonering is in het belang van zowel bezoeker als natuur. 
C Zonering is noodzakelijk door het toenemend aantal recreanten. 
D Zonering is onmisbaar voor de verschillende bezoekers van de natuur. 
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Schrijfopdracht 

 
Jouw school ligt net buiten de bebouwde kom te midden van veel groen, 
dat grenst aan een natuurgebied. De omgeving is niet alleen mooi, maar 
voor jullie ook ideaal door de aanwezigheid van verschillende sportvelden 
bij de school. Aan het begin van een les lichamelijke opvoeding (LO) 
vertelt de leraar aan jullie klas dat de ruime gelegenheid voor klassikaal 
buiten sporten binnen afzienbare tijd waarschijnlijk zal verminderen. De 
avond tevoren heeft de gemeenteraad gesproken over het plan achter het 
schoolgebouw een nieuwe weg aan te leggen. De gemeente wil hiermee 
een dit jaar geopend bezoekerscentrum beter bereikbaar maken voor 
dagjesmensen. Ook zal er een café-restaurant worden gebouwd, 
waardoor de horeca in het dorp een stimulans krijgt. Hiervoor moeten 
enkele sportvelden verdwijnen, waardoor de sportlessen vaker binnen zijn 
en de leerlingen regelmatig naar veel verderop gelegen sportvelden 
moeten fietsen. 
 
Jullie zijn het hier absoluut niet mee eens. Iemand voorziet problemen bij 
de organisatie van de bekende sporttoernooien op jullie school met Pasen 
en in de meivakantie. Enkele klasgenoten geven aan dat er in jullie 
gemeente steeds vaker groen wordt opgeofferd aan nieuwbouw en 
uitbreiding van wegen. Zij stellen dat zonder de sportvelden rond jullie 
school het gebouw maar een saaie indruk zal maken. Ook je leraar 
bevestigt dit alles en voegt er nog aan toe dat hij vindt dat de sportvelden 
buiten onmisbaar zijn voor jongeren. Volgens hem gaat er weinig boven 
buiten sporten en hij ziet geen voordelen in lessen LO op de sportvelden 
verder weg. 
Iemand roept dat het hoog tijd wordt om het gemeentebestuur duidelijk te 
maken hoe jullie over deze plannen denken.  
 
Enkelen stellen voor om namens de klas een artikel te schrijven in de 
krant. Je gymleraar voelt wel iets voor dit idee. Jij besluit het artikel te 
schrijven. Je gaat ervoor zorgen dat straks elke lezer weet wat de plannen 
van de gemeente inhouden, wat dat voor jullie school betekent en wat 
jullie daarvan vinden. Ook doe je een oproep aan de gemeenteraad om de 
sportvelden te behouden.
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13p 27 Opdracht 
Schrijf het artikel voor de krant. Gebruik daarvoor de gegevens op de 
vorige bladzijde en eventueel de tekst Fietsers en wandelaars op pad. Je 
mag ook zelf gegevens bedenken. 
Besteed in jouw artikel aandacht aan de volgende onderwerpen: 
 de aanleiding voor het schrijven van dit artikel: plan gemeenteraad;  
 twee redenen voor plan gemeenteraad;  
 jullie standpunt over het plan van de gemeenteraad;  
 argument voor jullie standpunt: verdwijnen sportvelden;  
 vier verschillende nadelige gevolgen van het verdwijnen van de 

sportvelden;  
 oproep aan de gemeenteraad voor behoud sportvelden.  
 
Maak er een samenhangend geheel van en zet er een passende titel 
boven. 
Zet je naam onder het artikel en vermeld je school en klas. 
 
 

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 

 
Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit twee bladzijden! 
 

Digitaal fotoboek 
 
Vakantie voorbij? Dan is het tijd om 
je fotoalbum digitaal samen te 
stellen. Hier volgt een kritische blik 
op zes bekende aanbieders. Hoe zit 
het met gebruiksgemak en service? 5 

En vooral: wie biedt de beste 
kwaliteit voor het minste geld? 
 
Eeuwig bewaren 
Digitale technologie heeft het maken 
van foto’s gemakkelijk gemaakt. De 10 

geheugenkaart herbergt honderden 
foto’s en missers zijn met een druk 
op de knop verwijderd. Nadelen zijn 
er ook. Zo bestaat de kans dat de 
foto’s eeuwig digitaal blijven en dat je 15 

zelfs na een korte vakantie met veel 
te veel foto’s thuiskomt. Met behulp 
van de computer zijn beide nadelen 
goed op te lossen. 
 
Computerprogramma’s 20 

Te beginnen met de selectie van de 
foto’s. Een gratis programma als 
Google Picasa (of niet gratis, maar 
betaalbare software als Apple iPhoto 
of ACVDsee Photo Manager) helpt 25 

om orde op zaken te stellen. Foto’s 
worden hierin automatisch geïmpor-
teerd en naar datum en tijd 
ingedeeld. Door steekwoorden toe te 
voegen zijn foto’s op onderwerp 30 

terug te vinden. 

Online  
Vervolgens het afdrukken. Er zijn 
veel aanbieders van online albums. 
In de gratis software kunnen foto’s in 
een virtuele versie van het fotoboek 35 

worden geplaatst, vergroot en ver-
kleind. Daarnaast bieden sommige 
pakketten extra mogelijkheden, zoals 
een passe-partout (rand om foto) en 
een ‘thema’. Zo’n thema stelt overi-40 

gens weinig voor. Het thema 
‘modern’ resulteert bijvoorbeeld in 
scheve, speels geplaatste foto’s. 
 
De test 
In deze test zijn zes fotoalbum-45 

aanbieders vooral vergeleken op 
kwaliteit. De zes aanbieders zijn: 
Albelli, Vistaprint, Blokker, Kruidvat, 
Albert Heijn en TNT Post. De laatste 
drie worden in dezelfde centrale 50 

verwerkt en gedrukt en verschillen 
nauwelijks van elkaar. Er werd onder-
zoek gedaan naar prijs, prijzen van 
extra pagina’s, levertijd en verzend- 
en verwerkingskosten. Ook werd er 55 

gekeken naar service. Wie vragen of 
klachten heeft kan bij Vistaprint en 
Blokker alleen per e-mail terecht. Bij 
Vistaprint is het vinden van het 
vereiste contactformulier veel te 60 

ingewikkeld. De andere aanbieders 
zijn tevens telefonisch te bereiken 
voor normale tarieven.
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 Albelli Kruidvat Albert 

Heijn 

TNT Post Vistaprint Blokker 

website www. 

albelli.nl 

www. 

kruidvat.nl/ 

fotoservice 

www.ah.nl/ 

fotoservice 

www.foto. 

tntpost.nl 

www. 

vistaprint.nl/

foto-albums. 

aspx 

www. 

blokker.nl 

kosten (incl. 

verwerken & 

verzenden) 

€ 36,70 € 44,90 € 44,90 € 42,90 € 44,01 € 49,20 

album (met 

min. aantal 

pagina’s) 

Fotoboek 

liggend 

Large 

fotoboek 

hardcover 

Fotoboek 

groot 

Fotoboek L 

liggend 

21x28 cm 

Fotoboek 

harde 

omslag 

Fotoboek 

groot 

liggend 

fotopapier glans mat mat mat mat mat 

pagina’s 

volledig plat 

te leggen 

nee ja ja ja nee nee 

beloofde 

levertijd 

5 

werkdagen 

7 

werkdagen 

7 

werkdagen 

7 

werkdagen 

niet bekend 5-7 

werkdagen 

uiteindelijke 

levertijd 

4 

werkdagen 

5 

werkdagen 

5 

werkdagen 

7 

werkdagen 

6 

werkdagen 

7 

werkdagen 

aantal 

pagina’s 

minimaal 

24 26 26 26 26 50 

prijs extra 

pagina’s 

€ 0,55 / 

pagina 

€ 5,- /  

8 pagina’s 

€ 5,- /  

8 pagina’s 

€ 5,- /  

8 pagina’s 

€ 7,99 /  

8 pagina’s 

n.v.t. 

aantal 

pagina’s 

maximaal 

120 130 130 130 niet bekend 50 

klanten-

service 

telefoon 

Ja, 

€ 0,10/min 

Ja, 

€ 0,10/min 

Ja (normaal 

tarief) 

Ja (normaal 

tarief) 

nee nee 

klanten- 

service mail 

Ja, binnen 

24 uur 

ja ja ja ja, binnen 

48 uur 

ja 

klanten-

service chat 

ja nee nee nee nee nee 

eindoordeel ***** **** **** **** *** *** 

 
Conclusie 
Bij het maken van een fotoalbum komen meerdere aspecten kijken zoals de software 
en het uiteindelijke product. Gekeken is naar overzichtelijke software en naar het 
mooiste resultaat. Het papier van fotoalbums is een persoonlijke keuze.

 
Naar een artikel in Kassa, 
oktober/november 2010 
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Tekst 2 

 

Supermarkt voor knappe paarden 
 

(1) Na een strenge selectieprocedure 
worden tweemaal per jaar jonge 
hengsten (mannetjespaarden) 
ingeschreven in het grootste 
paardenstamboek ter wereld: het 5 

Koninklijk Warmbloed Paarden-
stamboek Nederland (KWPN). Door 
dit eigen stamboek zorgt de nationale 
fokkerijorganisatie ervoor dat de 
kwaliteit van de Nederlandse 10 

paarden hoog blijft. Van de 13.000 
veulens die jaarlijks in Nederland 
worden geboren, mogen er ongeveer 
700 hengsten (als ze twee jaar oud 
zijn) naar de hengstenkeuring in  15 

’s-Hertogenbosch. De winnaars van 
’s-Hertogenbosch gaan daarna door 
naar het testcentrum in Stegeren, 
waar ze zeventig dagen lang worden 
bereden door een ruiter en 20 

beoordeeld door een jury. Na deze 
‘zeventigdagentest’ doen de paarden 

een soort examen. Uiteindelijk slagen 
maar 25 tot 30 paarden per jaar. Zij 
zijn dan minimaal € 200.000,- waard, 25 

omdat ze niet alleen in het stamboek 
staan maar ook een deklicentie 
krijgen: een officiële vergunning om 
andere stamboekpaarden van het 
KWPN te mogen dekken. Eigenaren 30 

kunnen dan niet alleen verdienen aan 
het paard als mogelijke paarden-
sportkampioen, maar ook ontvangen 
ze per hengst die een merrie (vrouw-
tjespaard) dekt, een bedrag dat in de 35 

duizenden euro’s kan lopen. 
(2) Het Nederlandse paard is hier-
mee een winstgevend handels-
product. In totaal gaat er in de Neder-
landse paardensport 1,5 miljard euro 40 

per jaar om en werken er 12.500 
mensen fulltime in de paardensector. 
Van alle paarden wordt 85 procent 
geëxporteerd, goed voor 110 miljoen 
euro op jaarbasis. Daarnaast wordt 45 

er voor 7,5 miljoen euro aan 
hengstensperma geëxporteerd. Op 
sportgebied gaat er alleen meer geld 
om in de export van voetballers. “In 
Nederland staat paardenhandel gelijk 50 

aan export, omdat de binnenlandse 
markt veel te klein is”, stelt Daan 
Nanning (61), voorzitter van de 
Verenigde Sportpaardenhandel 
Nederland (VSN).  55 

(3) Volgens oud-topruiter en sport-
juriste Irene Wolfs van het KWPN is 
het geen toeval dat het Nederlandse 
sportpaard steeds populairder wordt 
in het buitenland. “De Duitsers lagen 60 

altijd op ons voor, maar het KWPN is 
nu beter.” Het Duitse stamboek was 
jarenlang de aanvoerder van de 
wereldranglijst voor paardenstam-
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boeken, maar Nederland heeft 65 

Duitsland van de nummer 1-positie 
verstoten. Sinds 2004 zijn de Neder-
landse springpaarden de beste ter 
wereld en in 2010 werd het KWPN 
ook verkozen tot het beste dressuur-70 

paardenstamboek ter wereld. De 
ranglijst is gebaseerd op successen 
in de internationale sport. De meeste 
grandprixwedstrijden, wereldbeker-
wedstrijden en Olympische medailles 75 

worden gewonnen door KWPN’ers. 
Hun ruiters komen weliswaar uit 
allerlei verschillende landen, maar de 
paarden zijn in Nederland gefokt. 
(4) Toch mag een KWPN’er bijna 80 

geen Nederlands paard meer worden 
genoemd. De kracht bij het KWPN is 
juist dat het een open foksysteem 
heeft. Dit betekent dat Nederlandse 
fokkers de beste paarden uit allerlei 85 

landen en stamboeken nemen. Zo 
kruisen ze bijvoorbeeld een Neder-
landse merrie met een ietwat krom 
linkerachterbeen met een mannelijk 
Frans paard met een extra recht 90 

linkerachterbeen zodat het veulen 
goede benen krijgt. Al klinkt dat 
makkelijker dan het daadwerkelijk is, 
want een perfect paard is meer dan 
een optelsom zoals één plus één is 95 

twee. Wolfs: “Fokken is niet te leren 
uit een boekje. Er zit een heel sys-
teem achter, maar je moet wel 
ervaring en een bepaald inzicht 
hebben. Buiten het boekje kijken, 100 

helpt ook.” Dat laatste is het grote 
verschil met de Duitsers. Het Duitse 
stamboek wil een zuiver ras 
voortbrengen, waardoor leden dus 
alleen met puur Duitse paarden 105 

fokken. Nederlandse dekhengsten, 
hoe goed ze ook zijn, laten ze links 
liggen.   
(5) Maar het grotere kwaliteitsverschil 
heeft niet alleen te maken met fok-110 

ken. In Duitsland geldt een veel 

minder strenge selectieprocedure 
dan in Nederland. Worden Neder-
landse hengsten pas na de zeventig-
dagentest toegelaten tot het stam-115 

boek, de mooiste en sterkste Duitse 
paarden hebben al een deklicentie te 
pakken na een paar rondjes lopen 
aan een touw.  
(6) De afgelopen tien jaar gingen er 120 

van de 49.000 geëxporteerde Neder-
landse paarden ruim 16.000 naar de 
Verenigde Staten. In 2008-2009 
zakte door de crisis de export naar 
de VS in, maar inmiddels trekt de 125 

export weer aan. Bij het KWPN zoekt 
Wolfs naar nieuwe markten. Wolfs’ 
aandacht gaat met name uit naar 
China en Rusland, twee totaal 
verschillende markten. Rusland is 130 

geen onbekende in de paarden-
wereld, maar richtte zich tot voor kort 
vooral op het Duitse paard. In China 
staat de paardensector in de kinder-
schoenen. Na de Olympische Spelen 135 

in Peking is de interesse voor 
paarden er wel gaan groeien. Het is 
nog niet te vergelijken met de export 
naar de VS, maar de export van 
paarden naar China steeg in vier jaar 140 

tijd van 21.000 naar 1,8 miljoen euro. 
(7) Paardenhandelaren merken dat 
er meer animo komt uit het Oosten. 
“We krijgen steeds meer Russen. De 
Chinezen komen niet zo snel hier-145 

heen. Zij kijken vooral plaatjes op 
internet. Ze googelen naar een paard 
met goede resultaten en dat willen ze 
dan hebben”, zegt Nanning. De voor-
zitter van de VSN ziet wel heil in de 150 

twee nieuwkomers. “Dat worden 
gigantische markten waar we bijna 
niet tegenaan kunnen fokken.” 
(8) Toch zit er aan het succesvolle 
exportverhaal ook een keerzijde, 155 

waar vooral de bondscoaches van 
het Nederlandse dressuur- en spring-
team mee te maken hebben. De 
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meeste paarden zijn het bezit van 
een bedrijf of een stal en niet van de 160 

ruiter die het paard tijdens wed-
strijden rijdt. In januari 2010 werden 
hierdoor maar liefst drie toppaarden 
aan het buitenland verkocht. Die 
verkochte en geëxporteerde paarden 165 

komen zelden terug in de topsport, 
bijvoorbeeld omdat de nieuwe buiten-
landse ruiter niet bij het paard past. 
Niemand wil dan nog zijn merrie door 
deze hengst laten dekken. Het paard 170 

heeft dan voor de handel geen 

betekenis meer en er wordt niets 
meer aan verdiend. Volgens Wolfs en 
Nanning is het dan ook cruciaal dat 
Nederland niet alleen paarden, maar 175 

ook kennis gaat exporteren over 
voeding. Daarnaast is het belangrijk 
dat er kennis over training wordt 
geëxporteerd. Tenslotte kan het 
KWPN ook nog kennis exporteren 180 

over management. En dan kan de 
handel alleen nog maar meer 
groeien.

 
Naar een artikel van Maike de Vocht, 
Elsevier, 24 juli 2010 
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Tekst 3 

 

 

DE AARDE GEEFT ONS ALLES 
 
GEEF DE AARDE DOOR 
 
De mooiste fotomomenten. De aarde geeft het. Maar ze geeft 
meer. Water en voedsel bijvoorbeeld. Energie, kleding en frisse 
lucht. Prachtige natuur waar we van kunnen genieten. We kunnen 
niet zonder de aarde. Dat geldt voor ons, maar ook voor volgende 
generaties. Daarom zet het Wereld Natuur Fonds zich in voor een 
leefbare toekomst voor mens en natuur. Geef de aarde door. 
Samen met het Wereld Natuur Fonds.  
Kijk op wnf.nl en doe mee.

 
 
 

 
Naar een advertentie in 
Intermediair, 11 maart 2011 
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Tekst 4 

 

De nieuwe stad  
 

 
 
(1) “Er gaan onwaarschijnlijk veel 
winkels verdwijnen tussen nu en 
2020”, zegt Jan Meerman, directeur 
van winkelbrancheorganisatie CBW-
Mitex. “Ik denk dat het totale opper-5 

vlak aan non-foodwinkels over tien 
jaar dertig procent lager is dan nu.” 
Meerman baseert zijn uitspraken op 
een groot onderzoek dat zijn organi-
satie onlangs samen met het Hoofd-10 

bedrijfschap Detailhandel liet 
uitvoeren. 
(2) De belangrijkste oorzaak is de 
verkoop via internet. Kochten Neder-
landers de afgelopen jaren mondjes-15 

maat spullen via het web – vooral 
reizen, een tweedehands tafeltje via 
Marktplaats, af en toe een boek – de 
laatste tijd is de webhandel in een 
stroomversnelling gekomen. Zeker 20 

nu zo veel Nederlanders permanent 
online zijn via hun smartphone of 
tabletcomputer. Meerman: “Als ik 
heel eerlijk ben, denk ik dat de 
ontwikkelingen in de detailhandel nog 25 

sneller gaan dan uit onderzoeken 
blijkt. Er komen waarschijnlijk allerlei 
nieuwe vormen van kopen via inter-
net die we nu nog helemaal niet zien 
aankomen.” Dat leidt ongetwijfeld tot 30 

dichtgetimmerde winkelstraten en 
complete winkelcentra die hun 
deuren sluiten. 
(3) Maar dat is niet het enige pro-
bleem dat Nederlandse steden 35 

wacht. Onlangs verscheen een 
alarmerend rapport over de Neder-
landse kantorenmarkt. Dat er 
overcapaciteit bestaat op de markt 
voor zakelijk vastgoed, was al langer 40 

bekend. Maar het drama is veel 
groter dan we dachten. Er staat in 
totaal 6,5 miljoen vierkante meter 
aan kantoren leeg in Nederland. Dat 
zijn bij elkaar ongeveer 26 Empire 45 

State Buildings1) die compleet leeg 
staan. De gedachte dat de markt 
voor deze kantoren wel weer een 
keer aantrekt, is een illusie volgens 
vastgoedadviseurs. 50 
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(4) “Net als bij winkels neemt de 
leegstand van kantoren en andere 
bedrijfsruimten de komende tien jaar 
alleen maar verder toe”, zegt Cees-
Jan Pen, programmaleider onderzoek 55 

van het Nicis Institute, een 
onafhankelijke kennisinstelling voor 
steden. Doordat werknemers steeds 
meer gaan thuiswerken en meer en 
meer bedrijven overschakelen op 60 

flexplekken, wordt de behoefte aan 
kantooroppervlak minder en minder.  
(5) Het gevolg van dit alles is dat er 
een steeds sterkere tweedeling 
ontstaat binnen de Nederlandse 65 

bebouwde kom. De winkel- en kan-
torenleegstand raakt vooral het 
platteland, provinciesteden die niet 
bekend staan als toeristisch, en de 
buitenwijken van zo’n beetje iedere 70 

stad of ieder dorp. Maar winnaars 
zijn er ook. Dat zijn de historische 
binnensteden en hippe wijken daar 
omheen. 
(6) “Beleving is zo ontzettend belang-75 

rijk geworden”, zegt stedenbouw-
kundige Maurits de Hoog, hoogleraar 
aan de TU Delft. Winkelen, uitgaan, 
werken: we willen het blijkbaar alleen 
in aantrekkelijke binnensteden. 80 

“Neem Amsterdam”, zegt De Hoog. 
“Tot tien jaar geleden was er vrijwel 
geen Nederlander die daar uit 
toeristische overwegingen in een 
hotel overnachtte. Maar het aantal 85 

overnachtingen van Nederlanders die 
in Amsterdam gaan winkelen, daarna 
wat eten, een concert meepakken en 
daarna nog een drankje in de hotel-
lobby nemen, is enorm toegenomen.” 90 

Dat is een van de redenen dat de 
winkels in het centrum van Amster-
dam de laagste leegstand kennen 
van heel Nederland.  
(7) Aantrekkelijke binnensteden 95 

trekken niet alleen vermaak aan, 
maar ook steeds meer werk. 

Nederland kent een toenemend 
aantal zzp’ers2). Deze willen zich 
vooral graag vestigen in de centrale, 100 

vaak historische gedeelten van de 
grote steden. Daar nemen ze 
genoegen met een zolderkamertje 
aan huis in plaats van een plek in 
een kantoortoren in een buitenwijk. 105 

Ze vinden het veel belangrijker dat ze 
om de hoek leuk kunnen lunchen, 
met een klant ergens kunnen 
afspreken voor een kopje koffie en 
met trein of fiets dicht bij hun 110 

opdrachtgevers en elkaar zitten. 
(8) Maar projectontwikkelaars en 
overheden leken tot nu toe wel blind. 
Hoeveel kantoorwijken en winkel-
centra zijn er de afgelopen tien jaar 115 

niet bijgebouwd. De totale winkel-
oppervlakte steeg tussen 2001 en 
2009 van ruim 20 naar ruim  
25 miljoen vierkante meter. Het 
aantal klanten liep tegelijkertijd terug. 120 

(9) Volgens deskundigen hangen 
gemeenten en ontwikkelaars echter 
nog steeds de verkeerde filosofie 
aan. Het vroegere uitgangspunt dat 
wonen en werken zo veel mogelijk 125 

gescheiden moeten zijn – aparte 
wijken om te slapen, aparte wijken 
om te werken – is door architecten 
en stedenbouwkundigen al lang 
losgelaten. “Maar in de praktijk blijft 130 

dat door erg strikt toegepaste regels 
voor ruimtelijke ordening en milieu en 
starre bestemmingsplannen in veel 
steden nog steeds het uitgangspunt”, 
zegt Pen. “Veel ambtenaren denken 135 

bovendien nog steeds dat bedrijven 
graag op aparte kantoor- en bedrijfs-
locaties zitten. Maar dat willen die 
bedrijven helemaal niet, die willen het 
liefst ook de stad in, tussen 140 

restaurantjes, musea en historische 
gebouwen of rond grote stations.” 
(10) Op dit moment liggen rond veel 
grote centrumstations in de Randstad 
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grote bouwputten voor nieuwe kan-145 

toorpanden. En dat gaat allemaal ten 
koste van steden waar werkgevers 
en winkelaars niet meer willen 
komen: de randgemeenten, de 
buitenwijken, de ‘saaie steden’. Hele 150 

kantoorparken uit de jaren zestig, 
zeventig en tachtig zullen leeg 
komen te staan in bijvoorbeeld Rijs-
wijk, Zoetermeer, Nieuwegein, 
Heerlen, Tilburg en Diemen. 155 

(11) Grote winkelcentra aan de 
randen van de steden kunnen 
volgens Meerman overleven, mits ze 
naar Amerikaans voorbeeld een 

totaal dagje uit gaan bieden. Dus met 160 

een bioscoop erbij, of bijvoorbeeld 
een skihal en natuurlijk goede 
horecagelegenheden, dus niet alleen 
een snackbar of een goedkope 
broodjeszaak. “Winkelen moet in 165 

Nederland veel spannender worden 
en daar is veel creativiteit voor nodig. 
Gebeurt dat niet, dan verliest de 
detailhandel uiteindelijk van internet. 
Want kopen op internet is nu 170 

eenmaal vaak goedkoper en 
gemakkelijker. Met beleving creëren 
winkels toegevoegde waarde.”

 

Naar een artikel van Kees Versluis, 
Intermediair, februari 2011 

 

noot 1 Het Empire State Building is met 381 meter de hoogste wolkenkrabber in New York.  

 Het heeft 102 verdiepingen, waarvan 85 verdiepingen kantoorruimte met een 

oppervlakte van 200.000 vierkante meter. 

noot 2 zzp’er: zelfstandige zonder personeel. Een zzp’er werkt voor eigen rekening en risico 

als zelfstandige, heeft geen personeel in loondienst of zakelijke partners en verkoopt 

vooral zijn eigen arbeid. 
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Tekst 5      

 

Fietsers en wandelaars op pad 
 

 
 
(1) Ruim anderhalf miljoen bezoekers 
komen jaarlijks naar het Dwingelder-
veld, het grootste, aaneengesloten 
natteheidegebied van Noordwest-
Europa. Volgens André Donker van 5 

Natuurmonumenten kan dat 
bezoekersaantal best nog groeien tot 
twee miljoen. Marloes Berndsen van 
Staatsbosbeheer voegt daaraan toe: 
“We hebben gekozen voor een mens-10 

inclusieve natuur in plaats van een 
mens-exclusieve natuur.” Beide 
organisaties streven er dus naar de 
Nederlandse natuur zo toegankelijk 
mogelijk te maken voor het grote 15 

publiek. 
(2) Dat heeft nogal wat consequen-
ties, bijvoorbeeld voor de inrichting 
van de natuurgebieden. Om de 
diverse kwaliteiten van elk gebied tot 20 

hun recht te laten komen en de 
natuur én de mens ruimte te geven, 
is gekozen voor ‘zonering’. Daarbij 
wordt het beschermd landschap 
opgedeeld in zones. In elke zone 25 

wordt de nadruk gelegd op een 
bepaalde eigenschap. Zo krijgt in het 
ene gebied de toegankelijkheid voor 

recreanten sterke aandacht, terwijl in 
een ander gedeelte weer de 30 

landschappelijke waarde wordt 
benadrukt. Van deze werkwijze weet 
André Donker alles af. “Ons 
voornaamste aandachtspunt blijft de 
natuur, maar dat is niet waarvoor de 35 

meeste bezoekers komen. Die 
komen voor de ruimte, het decor en 
de frisse neus. Je moet dus in en aan 
de randen van de natuur voor-
zieningen voor de mensen treffen, 40 

zonder dat de kwetsbare natuur 
eronder lijdt.” 
(3) Zonering, daar zijn allerlei 
middelen voor. Donker spreekt over 
de ‘gouden driehoekscombinatie’ van 45 

het bezoekerscentrum, de schaaps-
kooi en het theehuis. Deze trek-
pleisters liggen aan de randen van 
het gebied. Van daaruit zijn er 
kortere wandelroutes. Bij het 50 

bezoekerscentrum is een miniatuur-
versie aangelegd van het natuur-
gebied. Hier kunnen kinderen schep-
netjes huren om kikkervisjes te 
vangen. Zo zijn ze vaak al anderhalf 55 
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uur zoet met de natuur, zonder dat 
ze in het gebied zelf zijn geweest. 
(4) Een tactiek om enerzijds zoveel 
mogelijk bezoekers te trekken en 
anderzijds het gebied te ontlasten, is 60 

het betrekken van de omgeving bij 
het park. Donker: “Bij de dorpen in de 
omgeving zouden mensen hun auto 
kunnen parkeren. Daar kun je de 
horeca onderbrengen. De mensen 65 

komen ook voor dat terrasje op het 
dorpsplein. Verder kunnen ze dan in 
de dorpen fietsen huren om het park 
te bezoeken. Dat is voor iedereen 
goed: voor de omgeving, voor de 70 

ondernemers, voor de natuur.” 
(5) “Je kunt de natuur niet afsluiten 
voor mensen”, zegt Eric Wanders 
van Staatsbosbeheer. “Dat is net 
zoiets als de zon uitzetten. Maar op 75 

sommige plekken hebben we de 
natuur juist te toegankelijk gemaakt, 
door het aanleggen van paden, 
dijkjes en bruggetjes. De Neder-
landse natuur is van huis uit niet zo 80 

toegankelijk; het is namelijk groten-
deels moerasnatuur. Die ontoe-
gankelijkheid zou weer maatgevend 
moeten zijn. Aan de randen kan een 
groot deel van de recreatie plaats-85 

vinden, terwijl dieper in de gebieden 
de toegankelijkheid weer moet 
worden bepaald door de natuur zelf.” 
(6) Hij voegt daar verder aan toe: 
“De Wieden Weerribben, een ander 90 

natuurgebied, is eigenlijk een zoet-
watermoeras. Dat zou dichtgroeien 
als je niets zou doen. Nu wordt dat 
open gehouden. Daardoor is de 
recreatiedruk zo groot dat de 95 

moerasvogels er last van hebben. 
Die wijken voor de bezoeker. Laat 
maar een aantal vaargeulen dicht-
groeien. Dan ontneem je niemand 
het recht om er te komen, maar je 100 

maakt het wel moeilijker.” Wanders 
vindt dat dat ook zou moeten 

gebeuren in de Biesbosch. “Daar 
worden nu de bomen weggehaald die 
de kreken blokkeren. Als je dit niet 105 

doet, wordt de Biesbosch een haast 
ondoordringbare wildernis. Alleen de 
echt gemotiveerde natuurliefhebber 
komt dan op die plekken.” 
(7) Marloes Berndsen van Staats-110 

bosbeheer weet nog wel een paar 
trucjes. “Het introduceren van een-
richtingsverkeer op een pad. Mensen 
storen zich in de natuur aan tegen-
liggers. Als ze achter elkaar aan 115 

lopen, hebben ze het idee dat het 
minder druk is. Dieper in de gebieden 
kun je de paden er gewoon ook uit-
halen. Maar zelfs wanneer je een pad 
‘laarzenpad’ noemt, schrikt dat al 120 

veel mensen af. Tot slot kun je 
sommige paden ook gewoon niet 
meer onderhouden, dan loopt er 
binnen de kortste keren een andere 
groep mensen.” 125 

(8) Een recent onderzoek van het 
Wageningse onderzoeksinstituut 
Alterra onderscheidt vijf groepen 
bezoekers met verschillende 
motieven om de natuur in te gaan: 130 

35 procent van de bezoekers wil ‘er 
even uit’, 30 procent zoekt ‘gezellig-
heid’, 15 procent is ‘geïnteresseerd 
en wil iets leren’, 10 procent zoekt 
‘wildernis’ en 10 procent komt om te 135 

sporten. 
(9) Berndsen: “We richten ons 
nadrukkelijk op de gezelligheids-
zoeker. In de omgeving van Rotter-
dam wil 50 procent van de mensen 140 

naar de natuur voor de gezelligheid. 
Dus moet er meer ‘recreatiegroen’ 
dicht bij de stad komen. Een voor-
beeld daarvan is het Gagelbos bij 
Utrecht, dat grenst aan de wijk 145 

Overvecht. Wij hebben dit altijd 
beheerd als natuurgebied. Nu 
hebben we het meer voor recreanten 
ingericht met horeca, bankjes, pick-
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nickplekken en een speelweide. 150 

Achter het Gagelbos zit nog een 
kwetsbaar, waardevol moeras-
gebiedje. Dat gebiedje hebben we 
juist wat minder uitnodigend 
gemaakt. Dat past helemaal in het 155 

beleid van differentiatie.” 
(10) Eduard Habets, Natuurmonu-
mentenbeheerder van de Limburgse 
Brunssummerheide, kent de 
verschillende gebruikersgroepen 160 

maar al te goed. Ze variëren van 
hondenuitlaters, mountainbikers en 
illegale motorcrossers tot de ware 

natuurkenners. Ook hij haalt alle 
trucs uit de kast om die groepen uit 165 

elkaar te houden en kwetsbare 
gedeelten te sparen. Dat valt nog niet 
mee. “Want”, zegt Habets, “wij zitten 
midden in een stedelijk gebied.” Maar 
het zoneren werkt, is zijn ervaring. 170 

“In het kwetsbare gedeelte komen nu 
minder mensen, omdat we andere 
gedeelten nadrukkelijker hebben 
opengesteld. De kwaliteit van het 
gebied is toegenomen, terwijl er toch 175 

meer bezoekers zijn.”

 
Naar een artikel van Caspar Janssen,  
de Volkskrant, 7 juli 2010 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze 
geschikt te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect 
voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van 
de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en 
inhoud van dit examen. 
 
 
 
 

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

 
Tekst 1 

 
 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 

 
1 Welk gratis computerprogramma helpt om orde op zaken te stellen bij 

de selectie van foto’s? 
 
 ..................................................................................................................  
 
2 Een van de online mogelijkheden om je foto’s mee te bewerken is een 

passe-partout. Leg uit wat dat is.  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
3 Welke twee fotoalbumaanbieders zijn alleen per e-mail te bereiken? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
4 Welk bedrijf kan het goedkoopste fotoalbum leveren? 
 
 ..................................................................................................................  
 
5 Welke twee bedrijven hebben de langste uiteindelijke levertijd? 
 
 ..................................................................................................................  
 
6 Welke twee bedrijven gebruiken een normaal tarief voor de 

klantenservice telefoon? 
 
 ..................................................................................................................  
 
7 Wat voor soort fotopapier gebruikt Albelli? 
 
 ..................................................................................................................  
 
8 Noem de website van TNT post waar je een fotoalbum kunt bestellen. 
 
 ..................................................................................................................  
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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9 Bij welk bedrijf kan je een album bestellen met de naam Large 
fotoboek hardcover? 

 
 ..................................................................................................................  
 
10 Welk bedrijf levert het duurste fotoalbum inclusief verwerkings- en 

verzendkosten? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 2 

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

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 
 12 1  ...............................................................................................................  

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

  13  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 14 A B C D 
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Tekst 5 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

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

 
 19 A B C D 

 
 20  ..................................................................................................................  

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

 
 22  ..................................................................................................................  

 
 23  ..................................................................................................................  

 
 24  ..................................................................................................................  

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

 25 A B C D 

 
 26 A B C D 
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Schrijfopdracht 

 
 27  ..................................................................................................................  

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

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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KB-0011-a-13-2-o 

Examen VMBO-KB 

2013 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen, een samenvatting en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 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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Tekst 1 

 
4p 1 Zoekend lezen 

Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
1 Tussen welke bedragen in heeft de ANWB-test headsets ingekocht? 
2 Van welke twee merken zijn de meeste headsets gebruikt in deze 

test? 
3 Welk model headset is het duurste? 
4 Van welk merk is het model WEP450? 
5 Hoeveel modellen zijn er gebruikt bij de headset test? 
6 Welk model headset is het goedkoopst? 
7 Welk model scoorde het hoogste (zeer goed) op het onderdeel 

gebruiksgemak? 
8 Op welke website kun je meer informatie vinden over de Jawbone Icon 

The Hero? 
9 Welke twee modellen van het merk Iqua zijn getest? 
10 Van welke drie headsets kun je de oorhaken in z’n geheel 

demonteren? 
 
 

Tekst 2 

 
7p 2 Samenvattingsopdracht 

Vat de tekst Een geknal en gekrijs samen in maximaal 140 woorden.  
Besteed in je samenvatting alleen aandacht aan de volgende punten: 
1 de belangrijkste verklaring voor het bestaan van de afdeling Bird 

Control op Schiphol; 
2 de twee taken van de afdeling Bird Control; 
3 de twee problemen waar de vogelwachten mee kampen; 
4 het belangrijkste kenmerk waaraan methoden om vogels te bestrijden 

op vliegvelden moet voldoen; 
5 voor welke redelijk succesvolle manier Rotterdam heeft gekozen. 
 

Maak er een samenhangend geheel van. Gebruik geen telegramstijl. 
Noem niet onnodig voorbeelden. Tel het aantal woorden en zet het aantal 
onder de samenvatting. Zet de titel erboven. 
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Tekst 3 

 
1p 3 Veilig werken aan uw veiligheid.  

Wiens ‘veiligheid’ wordt in deze zin bedoeld?  
De veiligheid van  
A alle automobilisten die in heel Nederland rijden. 
B automobilisten die in de regio’s Noord-Holland en Utrecht rijden. 
C wegwerkers die in de regio’s Noord-Holland en Utrecht werken. 
D wegwerkers die in heel Nederland werken. 
 

1p 4 Het doel van de advertentie is automobilisten goed te informeren over 
wegwerkzaamheden.  
Automobilisten kunnen zich het best voorbereiden door  
A oranje veiligheidsvestjes te dragen.  
B tijdig in te voegen en niet te hard te rijden. 
C uit te zoeken waar wegwerkzaamheden zijn.  
D vooral in de weekenden en ’s nachts de weg op te gaan.  
 

1p 5 Op de afbeelding zie je een wegwerker.  
 Citeer uit de tekst de zin die het best bij de afbeelding past. 
 
 

Tekst 4 

 
1p 6 Hoe wordt de tekst ingeleid in alinea 1? 

De schrijver 
A beschrijft een grappige situatie om de aandacht te trekken. 
B geeft een reden voor het schrijven van de tekst. 
C geeft een samenvatting van de belangrijkste informatie. 
D noemt de aanleiding voor het schrijven van de tekst. 
 

1p 7 In alinea 3 wordt een verschil uitgelegd.  
 Beschrijf dit verschil in maximaal 25 woorden. 
 

1p 8 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van alinea 4? 
A De ontwikkeling van de robot 
B De robot vergelijkbaar met de hobbycomputer 
C Robottechnologiecentrum 
D Universiteiten en robottechnieken 
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1p 9 Wat is het verband tussen alinea 5 en 6? 
A Alinea 5 en 6 vormen een opsomming 
B Alinea 5 en 6 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 6 geeft een voorbeeld bij de informatie uit alinea 5. 
D Alinea 6 is een uitwerking van alinea 5. 
 

1p 10 “Maar een gewoon woonhuis is een veel uitdagendere omgeving dan een 
fabriek” (regels 88-90)  
 Citeer de zin uit alinea 5 of 6 die dit het beste uitlegt. 
 

1p 11 Een schrijver kan in een tekst gebruik maken van: 
1 feiten 
2 zijn eigen mening 
3 de mening van anderen 
Waarvan maakt de schrijver gebruik in alinea 5, 6 en 7? 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
 

2p 12 In alinea 7 van de tekst worden voor- en nadelen van de stofzuigrobot 
genoemd.  
 Noteer in de uitwerkbijlage vier voordelen en vier nadelen van de 

stofzuigrobot. 
 

1p 13 In de tekst lees je dat er op verschillende manieren onderzoek gedaan 
wordt naar robottechnologie. Er worden twee voorbeelden van onderzoek 
genoemd. 
 Noem beide voorbeelden.  
 

1p 14 In alinea 7 lees je dat de stofzuigrobot een stuk minder intelligent lijkt.  
 Uit welk(e) woord(en) blijkt het tegendeel?  
 

1p 15 Welke zin geeft de hoofdgedachte van de tekst het beste weer? 
A De robottechnologie maakt een snellere ontwikkeling door dan de 

computertechnologie.  
B Er zijn tientallen verschillende huishoudrobots op de markt met elk één 

specialisme.  
C Ontwikkelingen in de robotindustrie leiden tot robots voor huis-

houdelijke toepassingen. 
D Veel universiteiten in Nederland houden zich bezig met robot-

technologie. 
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Tekst 5 

 
1p 16 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in alinea 1 ingeleid? 

De tekst wordt ingeleid door 
A de mening van de schrijver voorop te stellen. 
B de opbouw van de tekst aan te geven. 
C een belangrijke uitspraak over het onderwerp te doen. 
D vooraf een advies over het onderwerp te geven. 
 

1p 17 Wat is het verband tussen alinea 3 en alinea 4?  
A Alinea 3 en 4 vormen samen een opsomming. 
B Alinea 3 en 4 vormen samen een voorspelling. 
C Alinea 4 geeft een bewijs voor het gestelde in alinea 3.  
D Alinea 4 noemt een gevolg van het gestelde in alinea 3. 
 
Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 
18 en 19. 
We kunnen de tekst verdelen in vijf delen: 
Deel 1: alinea 1 
Deel 2: alinea’s 2, 3 en 4 
Deel 3: alinea’s 5 en 6  
Deel 4: alinea’s 7 en 8 
Deel 5: alinea 9 
 

1p 18 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 2 (alinea’s 2, 3 en 4)? 
A Gezondheidsrisico’s bij voedsel 
B Kunstmatige en plantaardige stoffen 
C Veiligheid voor snoepen 
D Wetenschappelijke testen 
 

1p 19 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 4 (alinea’s 7 en 8)? 
A Inspelen op consumentengevoelens  
B Kunstmatige kleurstoffen veroorzaken gedragsstoornissen 
C Plantaardige stoffen in snoepgoed zijn gezonder 
D Verwijderen van schadelijk snoepgoed  
 

1p 20 “Veiligheidsstudies die momenteel voor alle kleurstoffen, ook de 
natuurlijke, worden gedaan, moeten uitwijzen of ze ook daadwerkelijk 
veilig zijn.” (regels 26-30)  
 Citeer een zin uit alinea 7, 8 of 9 waaruit blijkt dat dit onderzoek nog 

niet is afgerond. 
 

1p 21 Er zijn verschillende redenen waarom fabrikanten vaker plantaardige 
stoffen gebruiken. Een reden is dat kunstmatige kleurstoffen ter discussie 
staan. 
 Citeer de zin uit alinea 3 waaruit blijkt waarom producenten een extra 

reden hebben om gebruik te maken van plantaardige stoffen.  
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1p 22 Professor Rietjens zit in een panel van experts dat opnieuw onderzoek 
heeft gedaan naar de veiligheid van de kunstmatige azo-kleurstoffen.  
 Leg uit wat de verschillende meningen zijn van professor Rietjens en 

ouders over kunstmatige kleurstoffen. 
 Betrek beiden in de formulering van je antwoord. 
 Gebruik voor je antwoord niet meer dan 30 woorden. 
 

1p 23 Wat is het voornaamste doel van de schrijver met deze tekst? 
A adviseren 
B gevoelens tot uitdrukking brengen 
C informeren 
D tot handelen aansporen 
 

1p 24 Wat is de hoofdgedachte van de tekst Eten en snoep bekennen kleur? 
A De voedselindustrie maakt steeds meer gebruik van natuurlijke 

kleurstoffen in haar producten, omdat de consumenten dat willen. 
B Het gevoel van onveiligheid dat consumenten hebben over het gebruik 

van kunstmatige kleurstoffen wordt door de Southamptonstudie 
versterkt. 

C Natuurlijke en plantaardige stoffen in voeding hebben de naam beter 
voor de gezondheid te zijn dan kunstmatige, maar dat is nog niet 
bewezen. 

D Onderzoeken naar de veiligheid van kleurstoffen hebben uitgewezen 
dat kunstmatige stoffen in voedsel beter zijn dan natuurlijke en 
plantaardige stoffen. 

 
1p 25 Hoe staat de schrijver tegenover de uitspraken van de deskundigen? 

De schrijver 
A gebruikt de uitspraken vooral om haar eigen standpunt te verdedigen. 
B geeft de uitspraken weer zonder verder commentaar. 
C laat merken het oneens te zijn met de uitspraken. 
D trekt de juistheid van de uitspraken in twijfel. 
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Schrijfopdracht 

 
De school waarop jij zit, is net verhuisd naar een nieuw gebouw. De 
directie heeft rekening willen houden met de wensen van leerlingen en 
heeft daarom allerlei werkgroepen opgericht om mee te denken over de 
inrichting van de school. In een van deze werkgroepen kan meegepraat 
worden over het eten, drinken en snoep dat in de kantine verkocht gaat 
worden. Jij bent lid van deze werkgroep. 

 
Omdat steeds meer jongeren te kampen 
hebben met overgewicht, wil de directie 
vooral de verkoop van gezond eten en 
drinken stimuleren en de verkoop van 
snoep beperken. Jullie werkgroep is 
hiermee aan de slag gegaan en er is een 
gezond en lekker aanbod aan eten en 
drinken gekomen. 
 
Jij schrijft, namens de werkgroep, een 
stuk voor de schoolkrant. Hierin stel je de 
werkgroep voor, leg je uit waarom voor 

een gezond aanbod in de kantine gekozen is en waarom gezond eten zo 
belangrijk is. Ook probeer je de leerlingen enthousiast te maken voor de 
keuze van de werkgroep. 
 
Bij je zoektocht naar informatie over het onderwerp vond je in de krant het 
artikel Eten en snoep bekennen kleur, over kleurstoffen in snoep. Via 
Google kwam je terecht op de website degezondeschoolkantine.nl. Daar 
las je onder andere dat steeds meer jongeren ongezond eten. Ook weten 
veel jongeren niet wat de Schijf van Vijf is. Dat is erg jammer, want juist 
als je in de groei bent, is eten zoals in de Schijf van Vijf wordt aanbevolen 
heel belangrijk. Gezond eten vormt samen met voldoende bewegen de 
basis voor een gezond gewicht en lichaam. Dat zorgt weer voor een 
kleinere kans op chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes 
en een aantal vormen van kanker. Van de Nederlandse jongeren is 15% 
te zwaar. Het is dus erg belangrijk dat jongeren kiezen voor eten waar 
hun lijf iets aan heeft. Zeker op school, in de schoolkantine, zou gezond 
eten gemakkelijk verkrijgbaar moeten zijn.  
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13p 26 Opdracht  
Schrijf het artikel voor de schoolkrant. Gebruik daarvoor de gegevens uit 
de tekst op de vorige bladzijde en eventueel de tekst Eten en snoep 
bekennen kleur. Je mag ook zelf gegevens inbrengen. 
Besteed in jouw artikel aandacht aan de volgende onderwerpen: 
 de aanleiding voor je tekst: opening nieuw schoolgebouw en nieuw 

aanbod kantine; 
 de werkgroep; 
 de reden voor een gezond aanbod in de kantine; 
 het belang van gezond eten; 
 twee elementen die de basis vormen voor een gezond gewicht en 

lichaam; 
 twee voorbeelden van ongezond eten; 
 twee voorbeelden van gezond eten; 
 het percentage jongeren dat lijdt aan overgewicht; 
 verwijzing naar website voor meer informatie. 
 
Maak er een samenhangend geheel van en zet er een passende titel 
boven. 
Zet je naam onder het artikel en vermeld je school en klas. 
 
 

einde  
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Tekst 1 

 
Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit drie bladzijden! 
 

Oorbellen 
 
 Bluetooth headsets worden veel-
vuldig gebruikt in de auto, omdat 
bellen met de telefoon aan je oor 
strafbaar is. De ANWB is echter van 
mening dat het beter is om tijdens 5 

het autorijden helemaal niet te bellen. 
Automobilisten moeten zich volledig 
kunnen concentreren op de weg. 
Gebruik van elektronische apparatuur 
leidt de aandacht af. 10 

 Er bestaan meerdere goede 
redenen om geen auto te rijden met 
je mobiele telefoon aan je oor. Het 
zijn er minimaal 160; dat is het aantal 
euro’s dat je moet betalen als ver-15 

keersboete voor niet handsfree 
bellen. Een headset biedt uitkomst; 
niet alleen achter het stuur, maar ook 
in andere situaties waarin je beide 
handen nodig hebt. 20 

Draadloos 
Vaak krijg je een headset mee-
geleverd met je mobiele telefoon, de 
oortjes doen dan dienst als kop-
telefoon en zijn door middel van een 25 

snoer met je telefoon verbonden. 
Maar zo’n snoertje gaat natuurlijk in 
de weg zitten. Wie er een paar 
tientjes voor over heeft kan een 
Bluetooth headset kopen. Die legt 30 

draadloos verbinding met je 
mobieltje. De ANWB kocht in novem-
ber vorig jaar twaalf Bluetooth 
headsets om ze te testen.  
Test 35 

Een gastpanel zette de twaalf aan-
geschafte headsets, die in prijs 
variëren van € 11,- tot € 100,-

herhaaldelijk op en af en beoordeel-
de zo het draagcomfort. Ook hebben 40 

de leden van het panel een aantal 
keren stevig ‘ja’ en ‘nee’ geknikt, om 
te zien of de headsets niet van de 
oren vlogen. De speaker en micro-
foon zijn onder verschillende 45 

omstandigheden in de auto getest 
(met muziek aan of de airconditioning 
op de hoogste stand, maar ook stil-
staand langs de kant van de weg). 
En er is gekeken naar het gebruiks-50 

gemak; zijn de headsets eenvoudig 
te bedienen? 
 De Jabra Stone behaalt gemid-
deld genomen de beste resultaten, 
maar is ook meteen de duurste van 55 

het dozijn. Dan is het fijn om te weten 
dat de Jawbone Icon The Hero, Plan-
tronics Voyager, Jabra Arrow en 
Jabra EasyGo alle vier vrijwel net zo 
goed scoren, maar minder kosten. 60 

 Hoewel headsetproducenten 
schermen met ingewikkelde termen 
als ‘Advanced Background Noise 
Cancellation’ en ‘Noise Assassin & 
Wind Reduction’, is er maar een 65 

aantal exemplaren dat uitblinkt in het 
onderdrukken van ruis en achter-
grondgeluiden. De Iqua Slim en Plan-
tronics Voyager scoren op dit punt 
goed. 70 

Eerst passen 
Draag je een bril, dan loont het een 
headset eerst te passen. Er zijn 
headsets die je over je oor schuift, in 
je gehoorgang drukt of door middel 75 

van een ‘haak’ achter je oor steekt. 
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Afhankelijk van het gekozen model, 
zitten bril en headset elkaar dan nog 
weleens in de weg. 
 De oorhaak van de Iqua Touch is 80 

verstelbaar, terwijl je die bij de Iqua 
Slim, Jabra Arrow en Jabra EasyGo 
zelfs in hun geheel kunt demonteren. 
De Plantronics Discovery heeft geen 
oorhaak, maar zou deze wel goed 85 

kunnen gebruiken. Hij zit nu niet 
stevig op je oor. Jawbone realiseert 
zich dat niet ieder oor hetzelfde is en 

levert bij de Icon The Hero oordopjes 
in verschillende formaten. 90 

 Bij verreweg de meeste toestellen 
heeft één knop meerdere functies. 
Dat vraagt gewenning… en een 
gebruiksaanwijzing. Helaas wordt in 
de meeste gevallen slechts een zeer 95 

beknopt exemplaar meegeleverd. 
Producenten verwijzen liever naar 
een internetpagina. Van de Jawbone 
Icon The Hero is op internet echter 
geen Nederlandstalige handleiding te 100 

vinden.
 

Merk Jabra Nokia Plantronics Jawbone Iqua Iqua 

Model Stone BH-904 Discovery 975 Icon The 
Hero 

BHS-803 
Touch 

BHS-611 
Slim 

Website 
fabrikant 

jabra.nl nokia.nl plantronics.com jawbone.com iqua.com iqua.com

Prijs (nov. 
2010) 

€ 99,95 € 99,- € 89,- € 79,- € 70,- € 69,99 

Geluids-
kwaliteit 
(30%) 

+ □ □ □ □ □ 

Gebruiks-
gemak 
(20%) 

+ ++ □ + □ □ 

Degelijk-
heid & 
constructie 
(20%) 

++ □ □ ++ + + 

Draag-
comfort 
(30%) 

+ – – + + □ 

Totaal-
score 

+ □ □ + □+ □ 
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Merk Jabra Plantronics Nokia Jabra Plantronics Samsung

Model Arrow Voyager 520 BH-108 EasyGo Explorer 240 WEP450 

Website 
fabrikant 

jabra.nl plantronics. 
com 

 

nokia.nl jabra.nl plantronics. 
com 

samsung-
mobile.nl 

Prijs (nov. 
2010) 

€ 59,99 € 55,- € 35,- € 34,95 € 29,99 € 11,- 

Geluids-
kwaliteit 
(30%) 

+ + □ + – – 

Gebruiks-
gemak 
(20%) 

□ + □ + + □ 

Degelijk-
heid & 
construc-
tie (20%) 

+ ++ + □ + □ 

Draag-
comfort 
(30%) 

+ □ □ + □ □ 

Totaal-
score 

+ + □ + □ □ 

–  matig 
□  redelijk 
+  goed 
++ zeer goed 

 
Naar een artikel in ANWB Kampioen, 
januari 2011 
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Tekst 2 

 

Een geknal en gekrijs 
 
(1) Vogels vormen een serieus 
gevaar voor landende en opstijgende 
vliegtuigen. Begin juni werd dat weer 
eens duidelijk, toen een Boeing 737 
van Royal Air Maroc met een 5 

brandende motor laag over Haarlem 
scheerde, nadat er vlak na het 
opstijgen ganzen in de motor waren 
gevlogen. Volgens het International 
Bird Strike Committee bedraagt de 10 

schade door vogelaanvaringen jaar- 
lijks wereldwijd 1,5 miljard euro, nog 
afgezien van de kosten van de vele 
vertragingen die vogels veroorzaken. 
(2) Schiphol heeft een aparte 15 

afdeling voor dit veiligheidsprobleem: 
Bird Control. Bij Bird Control zijn 
zestien vogelwachten werkzaam, die 
24 uur per dag op Schiphol patrouil-
leren. Zij hebben als naam: Kievit 1, 20 

2 en 3. Hun hoofdtaak is het actief 
bestrijden van vogels.  
(3) Maar Bird Control doet ook aan 
vogelpreventie, een onderwerp waar-
over een weelde aan kennis is 25 

opgebouwd. Dat blijkt al uit het gras-
beleid, de belangrijkste vorm van 
preventie op Schiphol. Wetenschap-
pers hebben lang en hard nagedacht 
over de ideale lengte van gras op 30 

vliegvelden. Als het gras te laag is, 
creëer je een ideale verblijfplaats 
voor vogels, omdat ze alle gevaar 
kunnen zien. Bovendien: door het 
vele maaien ontstaat er humus, en 35 

humus geeft meer wormen, wat weer 
vogels aantrekt. Het devies is dus: 
hoog gras – maar niet te hoog, want 
dan kunnen sommige vogels zich er 
weer in verschuilen en zelfs nestelen. 40 

Bovendien: lang gras wordt bij regen 

plat gras, en dan is het weer een 
veilig uitkijkgebied voor de vogels.  
(4) Hoezeer er ook aan preventie 
wordt gewerkt, daarmee zijn niet alle 45 

problemen opgelost: niet alles is te 
voorkomen. In 2008 waren er 4,2 
vogelaanvaringen per tienduizend 
vliegbewegingen, in 2009 waren het 
er 7,1, en voor dit jaar lijkt het cijfer 50 

weer lager uit te vallen. “Dat heeft 
met het weer te maken”, zegt Sanne 
Patijn van Bird Control. De winter van 
2009 was mild, waardoor er meer 
muizen overleefden. Meer muizen 55 

betekent meer roofvogels, meer roof-
vogels betekent meer aanvaringen. 
De afgelopen winter was streng en 
dat zie je terug in het kleinere aantal 
botsingen tussen vogels en vlieg-60 

tuigen. “We kunnen vogels niet 
uitsluiten op het vliegveld”, zegt 
Patijn. “De natuur is niet volledig 
beheersbaar.” Toeval blijft dus een 
rol spelen en het behoort min of meer 65 

tot de taken van de vogelwachten om 
dat toeval uit te sluiten. 
(5) Alle vogelwachten kampen ook 
nog met een ander probleem: de 
gewenning van vogels aan afschrik-70 

methoden. Dit heeft tot creatieve 
oplossingen geleid. Zo installeerden 
ze gaskanonnen om vogels te laten 
schrikken. “Eerst zegt zo’n ding: boe! 
En die vogel denkt dan: waah!”, zegt 75 

Kooy, die op Rotterdam-The Hague 
Airport als Kievit verantwoordelijk is 
voor het tegenwerken van vogels. 
“Maar een ding dat stilstaat, vinden 
vogels na een tijdje niet eng meer.” 80 

Ook het verplaatsen van de kanon-
nen hielp niet. Schiphol had de 
afgelopen jaren een radiografisch 
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bestuurbare robotvogel in gebruik. Hij 
werkte niet, omdat hij niet snel 85 

genoeg bleek om de vogels voor de 
gek te houden. Ook zette Schiphol 
honden in, waar vooral spreeuwen 
bang voor zouden zijn. “Maar”, 
schrijft Schiphol in een folder over de 90 

vogelwachten, “ook aan deze 
viervoetige verjagers gingen de 
vogels wennen.” 
(6) De meeste innovaties worden nog 
wel toegepast, maar met mate. Zo 95 

gebruikt Schiphol nog steeds gas-
kanonnen, maar die worden zo 
ingesteld, dat ze met onregelmatige 
intervallen knallen afgeven. Ook 
gebruikt Bird Control opblaasbare, 100 

licht- en geluidgevende oranje vogel-
verschrikkers, genaamd Scary Men. 
Zij gaan 24 uur per dag gemiddeld 
om de achttien minuten omhoog. 
Gemiddeld, dus soms ook twee keer 105 

binnen vijf minuten en een half uur 
niet. “Er mag geen ritme zijn”, zegt 
Jouke Osinga, die met zijn gele 
terreinwagen tussen de geparkeerde 
vliegtuigen van KLM rijdt. Hij rijdt 110 

richting de landingsbanen, om vogels 
te verjagen.  
(7) Rotterdam-The Hague Airport 
koos er uiteindelijk voor om de vogel-
overlast met roofvogels te lijf te gaan. 115 

De vader van Betty Kooy was valke-

nier en mocht eind jaren negentig 
proberen om met zijn roofvogels de 
strijd aan te gaan. Binnen drie weken 
was de te bestrijden populatie vogels 120 

met een derde gekrompen en werd 
Kooys vader een vogelbestrijder. 
Betty volgde daarna haar vader op. 
Samen met haar dochter verzorgt ze 
nu de veertien slechtvalken en woes-125 

tijnbuizerds die Rotterdam-The 
Hague Airport veiliger moeten 
maken. “Aan roofvogels wennen 
vogels nooit”, zegt Kooy. De 
methodes van Schiphol en Rotter-130 

dam-The Hague Airport hebben als 
overeenkomst dat ze onvoorspelbaar 
blijven voor de vogels en dat is nood-
zakelijk voor het beoogde resultaat. 
(8) Vliegvelden kampen niet alleen 135 

op eigen terrein met vogelproblemen. 
Zo maakt Schiphol zich zorgen over 
de grote populatie ganzen die zich 
ophoudt in enkele naburige 
beschermde natuurgebieden. In 2006 140 

concludeerde bureau Alterra uit een 
eigen onderzoek in opdracht van 
Schiphol dat de ganzenpopulatie snel 
toenam en een serieus gevaar 
vormde voor de luchtvaart. Oplos-145 

singen had Alterra ook: de akkers 
rondom Schiphol moesten anders 
worden beplant. Dat is echter niet zo 
eenvoudig.

 
Naar een artikel van Michiel de Hoog,  
de Volkskrant, 7 augustus 2010 
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Tekst 3 

 

 
 

VEILIG WERKEN AAN UW VEILIGHEID. 

Er wordt weer volop gewerkt, met name in de regio’s Noord-
Holland en Utrecht. Het oranje hesje is een herkenbaar 
beeld geworden op en langs de snelwegen. Staat u er wel 
eens bij stil dat deze wegwerkers niet alleen werken aan een 
betere doorstroming, maar ook aan uw veiligheid? Om de 
overlast zo veel mogelijk te beperken werken zij vooral 
tijdens vakanties, weekenden en in de nacht. Tijdens de 
werkzaamheden staat de veiligheid van de wegwerkers 
centraal. Houd u aan de maximumsnelheid en rits op tijd bij 
wegversmallingen. Wilt u weten waar er gewerkt wordt in de 
regio’s of in de rest van Nederland, kijk dan op 
www.vanAnaarBeter.nl of bel telefoon 0800 - 8002 (gratis). 
Dan gaat u goed voorbereid op weg.
 
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 
 

 
 

Naar een advertentie in ANWB Kampioen,  
november 2010 
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Tekst 4 

 

Waar blijft de huishoudrobot? 
 
(1) Het is nacht en stil in ons huis. 
Iedereen ligt rustig te slapen. Plotse-
ling klinkt beneden gestommel en 
gebonk. De stofzuigrobot begint met 
zijn nachtelijke ronde. Het klinkt alsof 5 

kasten en stoelen omvallen, ook al 
hebben we overdag gezien dat hij 
over de stalen buispoten van ons 
bankstel struikelt met zijn drie ver-
zonken wieltjes. Maar verder ziet 10 

onze robot in actie er indrukwekkend 
uit. De zwarte schijf ter grootte van 
een forse appeltaart sjeest zoemend 
over de vloer en pikt de meeste pluis-
jes mee. Af en toe stopt hij plotseling 15 

om een scherpe draai te maken. 
Vanonder het bankstel duikt hij uit-
eindelijk toch steeds weer op, vaak 
tot schrik van de katten. Een zuig-
beurt duurt ongeveer een kwartier. 20 

Daarna zoekt hij zijn laadstation op. 
(2) Er zijn intussen tientallen 
verschillende huishoudrobots op de 
markt met elk één specialisme. Ze 
maaien gras, maken zwembaden 25 

schoon, dweilen vloeren, strijken 
overhemden, bewaken het huis als je 
niet thuis bent en kunnen drankjes 
rondbrengen en soms zelfs 
inschenken. Je kunt je ook gezel-30 

schap laten houden door robots: het 
hondje Aibo en het zeehondje Paro 
die allebei net doen of ze sociaal zijn. 
Robots kunnen bepaalde taken (nog) 
niet. Ramen zemen, afstoffen, tafel 35 

dekken, vuilnis buitenzetten en 
gewoon rommel opruimen laten de 
robots voorlopig nog aan ons over. 
(3) Alles heeft te maken met de 
nieuwste ontwikkelingen op robot-40 

gebied. Jarenlang waren zij vooral te 
vinden in gevaarlijke omgevingen 

zoals het heelal, planeetopper-
vlakken, de diepzee en vooral met 
duizenden op fabrieksvloeren. 45 

Fabrieksrobots lassen, schuren, 
zagen en spuiten. Tegenwoordig 
dringen robots ook steeds meer de 
mensenwereld binnen: vechtende 
militaire robots, reddingrobots en 50 

robots die operaties uitvoeren of voor 
patiënten of ouderen zorgen. Een 
land als Japan ontwikkelt momenteel 
robots die ouderen kunnen helpen 
met eenvoudige taken. 55 

(4) Volgens ‘robotgelovers’ staat 
deze techniek nu op het punt waar de 
pc eind jaren zeventig ook stond. 
Voor die tijd waren computers grote, 
dure kolossen voor industrie en uni-60 

versiteit. Juist goedkope, tamelijk 
simpele door iedereen te program-
meren hobby-computers leidden tot 
de pc-revolutie die uiteindelijk inter-
net groot maakte. Vergelijkbare 65 

robots verschijnen nu op de markt. 
Ook in Nederland kun je de ontwik-
kelingen volgen. Zo is de Universiteit 
van Twente een eigen robottechno-
logiecentrum gestart, waar studenten 70 

en onderzoekers samenwerken aan 
onder andere een zwerfafvalopruim-
robot. De Technische Universiteit in 
Delft werkt al enkele jaren aan 
lopende robots. Ook de Technische 75 

Universiteit van Eindhoven is 
begonnen met onderzoek op het 
gebied van robottechnologie. 
(5) “Een van onze projecten is robot 
Bobbie”, zegt robotonderzoeker René 80 

van de Molengraft van de TU Eind-
hoven, die hiervoor samenwerkt met 
een robotbedrijf in Oldenzaal. 
“Bobbie moet mensen die slecht ter 
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been zijn helpen met taken als het 85 

licht aandoen en de deur openen. Op 
het eerste gezicht allemaal niet zulke 
spannende taken. Maar een gewoon 
woonhuis is een veel uitdagendere 
omgeving dan een fabriek.” In zijn 90 

werkkamer wijst Van de Molengraft 
aan waarom. “Spullen staan in de 
weg en ook steeds op een andere 
plaats. Zelfs simpele zaken als een 
deur zijn voor een robot lastig te 95 

herkennen. En hoe zie je bijvoor-
beeld naar welke kant hij opengaat? 
Dat is allemaal erg moeilijk voor een 
robot en toch denken wij mensen 
daar niet eens over na.” Ook kun je 100 

hem niets voordoen. Zo wordt het 
inschenken van een kopje koffie 
zonder morsen door een robot, een 
zware technische uitdaging. Dat is 
dan weer goed voor jaren onderzoek. 105 

(6) Een andere manier om onderzoek 
te verrichten is het robotvoetbal. Met 
het studenten- en onderzoeksteam 
doet de TU Eindhoven jaarlijks mee 
aan robotvoetbalkampioenschappen. 110 

“Het voetbalveld is vergeleken met 
een woonhuis een tamelijk gestructu-
reerde omgeving. Naast de lijnen is 
er een vast aantal mede- en tegen-
spelers, twee doelen en de bal”, zegt 115 

Van de Molengraft. “Naast scoren 
met een oranje voetbal op een meter-
groot doel, oefenen de voetbalrobots 
er ondermeer in het herkennen van 
mede- en tegenstanders en in het 120 

maken van virtuele kaarten van de 
veranderende omgeving terwijl ze 
rijden. In een nieuw project moeten 
robots zulke kaarten en ervaringen 
onderling gaan uitwisselen.”  125 

(7) Onze stofzuigrobot, ook al maakt 
hij minder rommel, lijkt inmiddels een 
stuk minder intelligent. Hij kan maar 
één ding, je kunt hem niets voordoen 
en kaarten van onze woonkamer 130 

maakt hij niet, laat staan dat hij ze 
uitwisselt. 
(8) Toch maakt hij veel goed met zijn 
soort robot-boerenslimheid. Met zijn 
ronde vorm weet hij zich verbazend 135 

vaak uit hoekjes te draaien en zijn 
extra vegertje aan de voorkant veegt 
ook vuil langs plinten in de zuigmond. 
In het begin is het kleine stofreservoir 
een nadeel: na één zuigbeurt moet je 140 

het eigenlijk al legen. Het elke avond 
legen en daarna opruimen van de 
kamer om het pad vrij te maken, 
bevordert wel op wonderbaarlijke 
wijze de orde. En al maakt onze 145 

robot de vloer niet brandschoon, 
doordat hij elke nacht werkt, is de 
kamer toch een stuk netter dan voor 
zijn komst. Daar zijn we blij mee. Ook 
gebruikt hij bij elke nacht zuigen 150 

minder stroom dan twee keer zuigen 
met de gewone stofzuiger. Dat blijkt 
als je het verbruik van het laadstation 
meet. Nu moeten we alleen nog door 
dat gestommel heen zien te slapen.155 

 
Naar een artikel van Bruno van Wayenburg, 
Intermediair, 21 januari 2010 
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Tekst 5 

 

Eten en snoep bekennen kleur  
 
(1) Dieppaars liggen de plakkerige 
mierzoete ‘Gentse neuzen’ uitgestald 
in een handkar. Het snoepgoed is, 
volgens de verkoper, vrij van geur-, 
kleur- en smaakstoffen. Zonder  5 

geur-, kleur- en smaakstoffen, dat 
moet wel heel gezond zijn, of toch 
niet? “Vergeet het maar”, stelt de 
Wageningse toxicologe1) professor 
Ivonne Rietjens. “We denken dat 10 

alles wat natuurlijk en plantaardig 
wordt genoemd ook goed is en dat 
alles wat kunstmatig is gemaakt 
verkeerd is. Maar dat hoeft helemaal 
niet zo te zijn.” In één klap ben ik dus 15 

uit de droom. 
(2) Professor Rietjens doet er nog 
een schepje bovenop: “Ik denk dat 
studies nog wel eens zouden kunnen 
bewijzen dat kunstmatige stoffen in 20 

voedsel beter zijn dan natuurlijke 
stoffen. Kunstmatige stoffen uit een 
fabriek zijn uitgebreid wetenschappe-
lijk getest. Daarvoor gelden strenge 
normen, die ook voor plantaardige 25 

kleurstoffen gelden. Veiligheids-
studies die momenteel voor alle 
kleurstoffen, ook de natuurlijke, 
worden gedaan, moeten uitwijzen of 
ze ook daadwerkelijk veilig zijn.” 30 

(3) Kunstmatige stoffen staan de 
laatste jaren steeds meer ter dis-
cussie. Daarom hebben fabrikanten 
van voedsel en snoep ze vaak al 
door plantaardige stoffen vervangen. 35 

Sinds 20 juli 2010 zijn ze ook nog 
eens verplicht om van zes zogeheten 
kunstmatige azo-kleurstoffen2) op 
verpakkingen te vermelden dat ze de 
“activiteit of oplettendheid van 40 

kinderen nadelig kunnen 

beïnvloeden”. Dat is een beslissing 
van het Europese Parlement. 
(4) Producenten hebben daar niet 
zo’n zin in, waardoor ze extra 45 

gestimuleerd worden vaker plant-
aardige stoffen te gebruiken, zoals 
bijvoorbeeld bèta-caroteen uit wortel 
om iets oranje te kleuren en bieten-
sap voor diep rood. Het toepassen 50 

van plantaardige stoffen is nog niet 
zo gemakkelijk, want sommige kleu-
ren zijn niet ‘stabiel’3) en lastiger te 
gebruiken in een bak- of kookproces. 
(5) Azo-kleurstoffen worden al vele 55 

jaren gebruikt voor diepe, intense 
kleuren geel, oranje, rood en bruin. 
Er bestonden al langer vermoedens 
over mogelijke schade voor de 
gezondheid, maar in 2007 kwamen 60 

de kleurstoffen pas echt in een 
kwaad daglicht te staan. Weten-
schappers van de universiteit van het 
Britse Southampton verklaarden te 
hebben aangetoond dat enkele azo-65 

kleurstoffen, in combinatie met een 
specifiek conserveermiddel, hyper-
activiteit of concentratiestoornissen 
bij kinderen veroorzaken. Het 
Europese Voedselveiligheidsagent-70 

schap, de ESFA, oordeelde in 2007 
echter dat er geen reden was de 
aanbevolen maximum hoeveelheid 
van deze azo-kleurstoffen te 
verlagen, laat staan ze te verbieden. 75 

(6) De Wageningse professor 
Rietjens deelt die mening nog 
steeds. Ze zit in een panel van 
experts dat voor de ESFA de azo-
kleurstoffen opnieuw op veiligheid 80 

heeft onderzocht. “Om de zoveel jaar 
worden alle toevoegsels, waaronder 
kleurstoffen, opnieuw beoordeeld”, 
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vertelt ze. “Vooral over kleurstoffen is 
altijd van alles te doen. Sommige 85 

consumenten denken dat deze 
kleurstoffen een groot risico vormen 
voor de gezondheid.” De 
Southamptonstudie heeft dat gevoel 
van onveiligheid versterkt. Rietjens: 90 

“De onderzoekers vermeldden dat 
kinderen drukker werden door 
bepaalde azo-kleurstoffen als die 
werden gecombineerd met een 
andere toevoeging, namelijk met het 95 

conserveermiddel benzoëzuur. Maar 
over die combinatie wordt nu nooit 
meer gepraat. Het gaat, ten 
onrechte, enkel nog om de azo-
kleurstoffen.” Volgens Rietjens 100 

betreft het vooral een politieke dis-
cussie die ontstaan is uit emoties. 
“En emoties zijn niet altijd de beste 
raadgever.” 
(7) Toch blijven velen, met name 105 

ouders, ervan overtuigd dat kunst-
matige kleurstoffen in snoep de 
aandachtstoornis ADHD veroorzaken 
of verergeren. En ze denken dat 
plantaardige stoffen dus beter zijn. 110 

Hierop inspelend, besloten twee 
grote supermarktketens in Zwitser-
land onlangs zelfs vrijwillig snoep 
met de ‘schadelijke’ azo-kleurstoffen 
uit de schappen te halen.  115 

(8) De voedselindustrie speelt verder 
op dat consumentengevoel in door 
steeds meer met natuurlijke kleur-
stoffen aan de slag te gaan. Profes-
sor Rietjens vraagt zich af of dat wel 120 

verstandig is. “Ik zou eerst de uit-
komsten willen afwachten van het 
laatste onderzoek naar de natuurlijke 
kleurstoffen. Zo is het maar de vraag 
wat de uitkomst voor bèta-caroteen is 125 

en of die kleurstof wel op de markt 
mag blijven. Die stof gedraagt zich bij 
proefdieren anders dan bij mensen.” 
(9) Dat het ook met plantenextracten 
goed mis kan gaan, is in het verleden 130 

bewezen. Vrouwen die in een 
Belgische afslankkliniek kruiden-
preparaten voorgeschreven kregen, 
ontwikkelden vaker dan gewoonlijk 
nierkanker. En in ons land veroor-135 

zaakte de kruidenthee sterrenmix 
grote problemen toen een fabrikant 
voor het maken van de thee Japanse 
in plaats van Chinese steranijs 
gebruikte. Japanse steranijs is 140 

namelijk giftig, Chinese niet. “Plant-
aardige stoffen moeten dus niet 
worden opgehemeld”, stelt professor 
Rietjens. “Het is een grote fout er 
automatisch van uit te gaan dat als 145 

iets natuurlijk is het ook gezond is.”

 
Naar een artikel van Hélène van Beek,  
BN de Stem, 20 december 2010 

 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze  
geschikt te maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect  
voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen van de 
oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en  
inhoud van dit examen. 

noot 1 toxicoloog: een specialist in het kennen van vergiften 

noot 2 azo-kleurstoffen: kunstmatige, chemisch bereide kleurstoffen; ze komen in de  

 natuur niet voor 

noot 3 stabiel: vast, niet aan veranderingen onderhevig 

einde  
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Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Tekst 1 

 
 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 

 
1 Tussen welke bedragen in heeft de ANWB-test headsets ingekocht? 
 
 ..................................................................................................................  
 
2 Van welke twee merken zijn de meeste headsets gebruikt in deze 

test? 
 
 ..................................................................................................................  
 
3 Welk model headset is het duurste? 
 
 ..................................................................................................................  
 
4 Van welk merk is het model WEP450? 
 
 ..................................................................................................................  
 
5 Hoeveel modellen zijn er gebruikt bij de headset test? 
 
 ..................................................................................................................  
 
6 Welk model headset is het goedkoopst? 
 
 ..................................................................................................................  
 
7 Welk model scoorde het hoogst (zeer goed) op het onderdeel 

gebruiksgemak? 
 
 ..................................................................................................................  
 
8 Op welke website kun je meer informatie vinden over de Jawbone Icon 

The Hero? 
 
 ..................................................................................................................  
 
9 Welke twee modellen van het merk Iqua zijn getest? 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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10 Van welke drie headsets kun je de oorhaken in z’n geheel 
demonteren? 

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

Tekst 2 

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

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 
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Tekst 4 
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 12 voordelen 
 
1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 
4  ...............................................................................................................  
 
nadelen 
 
1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 
4  ...............................................................................................................  
 

 13  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 14  ..................................................................................................................  
 

 15 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 16 A B C D 
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Schrijfopdracht 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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KB-0011-a-12-1-o 

Examen VMBO-KB 

2012 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 
 
Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen, een samenvattingsopdracht en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 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

Pagina: 472Voor 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-0011-a-12-1-o 2 lees verder ►►►

Tekst 1 

 
4p 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 

1 Bij welke bank is het niet mogelijk om een wekelijks afschrift te ontvangen? 
2 Bij welke bank is het aanvragen van een extra pinpas het goedkoopst? 
3 Welke klanten krijgen bij de ING 10% korting op de Doorlopende 

Reisverzekering (DL RV)? 
4 Welke twee creditcards zijn de meest gebruikte? 
5 Op welke twee manieren kun je de overstapservice aanvragen? 
6 Welke tip wordt gegeven voor het opsturen van het overstapformulier? 
7 Wat kost het om in het buitenland geld op te nemen met je pinpas bij de 

SNS-bank? 
8 Wat kost de vervanging van een gestolen pas bij Fortis? 
9 Wat kost het opnemen van geld met de VISA-creditcard in het buitenland? 
10 Waarvan kan de kredietlimiet afhankelijk zijn?  
 
 

Tekst 2 

 
10p 2 Samenvattingsopdracht 

Vat de tekst De biologische klok samen in maximaal 200 woorden. 
Besteed in je samenvatting alleen aandacht aan de volgende punten: 
 
1 de twee belangrijkste kanten van het tekstonderwerp 'de biologische klok' 
2 de vier belangrijkste oorzaken waardoor de biologische klok verward kan 

raken 
3 de twee grondleggers van de chronobiologie en wat ieder van hen 

bestudeerde 
4 de drie belangrijkste ontdekkingen over de biologische klok 
5 drie manieren waarmee we de biologische klok voortdurend bijstellen 
6 het gevolg van de ingreep op een natuurlijk proces 
7 de twee ontdekkingen van onderzoekster Martha Merrow bij jongeren 
8 op welke wijze Martha Merrow scholieren tegemoetkomt 
9 drie manieren om de biologische klok actief te beïnvloeden om welzijn en 

gezondheid te bevorderen 
 
Maak er een samenhangend geheel van. Gebruik geen telegramstijl. Noem niet 
onnodig voorbeelden. Tel het aantal woorden en zet het aantal onder de 
samenvatting. Zet de titel erboven. 
 

Tekst 3   

 
1p 3 Voor wie is deze advertentie bestemd? 

A voor alle lezers 
B voor belangstellenden voor een baan in de logistiek 
C voor mensen uit de grote steden 
D voor voetballiefhebbers 
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1p 4 Een foto in een advertentie kan de volgende functies hebben: 
1 De foto is nodig om de tekst te kunnen begrijpen. 
2 De foto trekt de aandacht van de lezer. 
3 De foto geeft het onderwerp van de tekst weer. 
Welke functie of functies zijn hier van toepassing? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C 1 en 2 
D 1,2 en 3 
 

1p 5 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 
A de lezer amuseren 
B de lezer informeren 
C de lezer overtuigen 
D de lezer waarschuwen 
 
 

Tekst 4   

 
1p 6 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in alinea 1 ingeleid? 

A met de aanleiding voor het schrijven van de tekst 
B met de mening van een deskundige  
C met een korte samenvatting van de tekst 
D met een voorbeeld van het centrale probleem 
 
Gebruik de volgende informatie voor het beantwoorden van de vragen 7 en 8. 
 
De tekst kan worden ingedeeld in de volgende delen: 
Deel 1: alinea 1 
Deel 2: alinea 2 
Deel 3: alinea’s 3 tot en met 7 
Deel 4: alinea 8 
 

1p 7 Met welk kopje kun je de inhoud van deel 2 (alinea 2) het beste weergeven? 
A Bemiddeling tussen buren is niet eenvoudig  
B Burengeluid leidt vaak tot irritatie 
C Burenruzies worden intensief onderzocht 
D De moderne samenleving veroorzaakt burenruzies 
 

1p 8 Met welk kopje kun je de inhoud van deel 3 (alinea’s 3 tot en met 7) het beste 
weergeven? 
A Gedrag van kinderen en leidsters 
B Oplossingen van buren en deskundigen 
C Ouders en overheid 
D Overlast en klachten 
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1p 9 In alinea 2 zegt de heer Peper: “Het heeft grote psychische gevolgen.”  
 Citeer de zin uit alinea 3 waarin de heer Weltevreden een dergelijk 

psychisch gevolg noemt.  
 

1p 10 Welk verband bestaat er tussen alinea 5 en alinea 6? 
A Alinea 6 geeft een bewijs voor de inhoud van alinea 5. 
B Alinea 6 geeft een voorbeeld bij de inhoud van alinea 5. 
C Alinea 6 spreekt de inhoud van alinea 5 tegen. 
D Alinea 6 versterkt de inhoud van alinea 5. 
 

1p 11 Uit de hele tekst blijkt dat de behoefte aan kinderopvang stijgt.  
 Welke oorzaak wordt daarvoor in alinea 8 gegeven?  

Gebruik niet meer dan tien woorden voor je antwoord. 
 

1p 12 Wat is het belangrijkste doel van de schrijvers met deze tekst? 
A lezers tot handelen aanzetten  
B gevoelens van de schrijvers tot uitdrukking brengen  
C lezers informeren 
D lezers overtuigen 
 

1p 13 Een schrijver kan in zijn tekst gebruik maken van: 
1 feiten 
2 de eigen mening 
3 de mening van anderen. 
Waarvan maken de schrijvers van deze tekst vooral gebruik in alinea’s 7 en 8? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
 
 

Tekst 5 

 
1p 14 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in alinea 1 ingeleid? 

A door het geven van meningen over het onderwerp van de tekst 
B door het noemen van een deskundige inzake het onderwerp 
C door het noemen van verschillende voorbeelden 
D door het samenvatten van de hele tekst 
 

1p 15 Hoe kun je het verband tussen de alinea's 8 en 9 het beste weergeven? 
A Alinea 8 en alinea 9 vormen een tegenstelling. 
B Alinea 8 en alinea 9 vormen samen een opsomming. 
C Alinea 9 geeft een voorbeeld bij de inhoud van alinea 8. 
D In alinea 9 wordt een conclusie uit de inhoud van alinea 8 getrokken. 
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1p 16 In alinea 4 zegt Van den Broek: “Ze wisten in die landen … lijkt juist toe-
genomen.” (regels 55-62) 
Wat blijkt uit deze uitspraken van Van den Broek? 
A De buitenlanders kunnen steeds beter zelf hun eigen speurhonden fokken. 
B In Nederland waren alleen maar goede speurhonden te koop. 
C Nederlanders zijn in de loop der jaren beter gaan fokken. 
D Nederlandse hondenfokkers hebben in het buitenland een goede naam.  
 
Gebruik de volgende informatie voor het beantwoorden van de vragen 17 en 18.  
 
De tekst Speurhond gezocht kan worden ingedeeld in de volgende delen: 
Deel 1: alinea’s 1 en 2 
Deel 2: alinea’s 3 tot en met 6 
Deel 3: alinea’s 7 tot en met 9 
Deel 4: alinea 10 
 

1p 17 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 2 (alinea’s 3 tot en met 6)? 
A Concurrentie tussen Nederlandse hondentrainers 
B Honden trainen in Nederland voor het buitenland 
C Nederlandse en buitenlandse honden met elkaar vergeleken 
D Oude en nieuwe markten voor Nederlandse honden 
 

1p 18 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 3 (alinea’s 7 tot en met 9)? 
A Kleinschaligheid zorgt voor goede speurhonden 
B Nederland al eeuwen ideaal voor de hondenliefhebber 
C Nederlandse speurhonden in het buitenland 
D Oorzaken voor buitenlandse interesse   
 

1p 19 Volgens Van den Broek zijn er ook honden van twijfelachtige kwaliteit aan het 
buitenland verkocht. 
 Welk woord in deel 2 (alinea's 3 tot en met 6) geeft het duidelijkst Van den 

Broeks mening over die kwaliteit weer? 
 

1p 20 In de tekst worden enkele oorzaken genoemd voor de kwaliteit van Nederlandse 
speurhonden. 
Welke oorzaak wordt niet in de tekst genoemd? 
A Nederlanders hebben een beter gevoel voor honden dan buitenlanders. 
B Nederlandse hondenfokkers weten goed welke honden je met elkaar kunt 

kruisen. 
C Nederlandse opleidingen voor hondentrainer zijn beter dan die in andere 

landen.  
D Nederlandse trainers weten precies wat er voor hondentraining nodig is. 
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1p 21 In alinea 6 worden honden genoemd die naar het buitenland verkocht worden 
vanuit kleine hondenkennels. 
Welke kritiek heeft Sandra Blonk op de trainers van deze honden? 
A Ze hebben een gebrek aan deskundigheid. 
B Ze trainen de honden in te kleine groepen. 
C Ze verkopen honden tegen veel te lage prijzen. 
D Ze verkopen hun honden via Internet. 
 

1p 22 Op welke twee punten heeft Van den Broek kritiek op de training van 
speurhonden in China? 
 

1p 23 Wat is het belangrijkste doel van de schrijver met de tekst Speurhond gezocht? 
A de lezer aansporen op de juiste manier speurhonden aan te kopen 
B de lezer informeren over het succes van Nederlandse speurhonden 
C de lezer overtuigen van het nut van goede speurhonden 
D de lezer waarschuwen dat het vaak misloopt bij hondentraining 
 

1p 24 Hoe kun je de inhoud van alinea 10 het beste weergeven? 
A Er wordt een conclusie uit de tekst getrokken. 
B Er wordt een nieuw gegeven aan de tekst toegevoegd.  
C Er wordt een samenvatting van de tekst gegeven. 
D Er wordt een waarschuwing uitgesproken. 
 

1p 25 Wat is de hoofdgedachte van de tekst Speurhond gezocht? 
A Dankzij goede fokschema’s kan Nederland kwalitatief goede speurhonden 

leveren over de hele wereld. 
B Door liefde voor en kennis van honden is Nederland de grootste leverancier 

van goede speurhonden in de wereld. 
C Het trainen en het verhandelen van nieuwe speurhonden veranderen steeds 

meer in de wereld. 
D Ook politieke veranderingen hebben invloed gehad op de positie van 

Nederland als exportland van speurhonden. 
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Schrijfopdracht 

 
 

Verplaats je in de volgende situatie en vermeld je eigen naam, adres en 
woonplaats als die gegevens voor het uitvoeren van de opdracht nodig zijn. 
 
Regelmatig lees je in de krant over het speuren naar eventuele slachtoffers bij 
aardbevingen, mijninstortingen of aardverschuivingen. Op televisie worden 
beelden vertoond van vertrekkende vliegtuigen met speciaal getrainde honden 
en hun begeleiders. Die beelden worden een week later gevolgd door de 
berichten dat de speurhonden Rifka, Scanner of Kazan weer op Nederlandse 
bodem zijn teruggekeerd. Ook heb je het artikel Speurhond gezocht gelezen, 
een artikel over honden die drugs en explosieven opsporen. 
Al die informatie maakt je nieuwsgierig. Je bent een hondenliefhebber en je wilt 
weten of elke hond speurhond kan worden. Ook vraag je je af of er een 
opleiding bestaat voor speurhondeninstructeurs. Je bent zelf lid van 
Dierenbescherming Nederland en je hebt zo je twijfels over de training van 
honden tot speurhond. Je hebt voor die twijfel ook je redenen. Verder wil je 
weten of de wet eisen stelt aan het selecteren, opleiden en trainen van 
speurhonden.  
Je zit in de vierde klas vmbo en moet dit jaar voor Nederlands een presentatie 
houden. Je kiest het onderwerp 'speurhonden'. Je vindt op internet de website 
van een bekende speurhondenkennel in jouw woonplaats, namelijk K9 
Hondencentrale. De eigenaar is Hans Bronberg. Hij woont op Bosweg 35. Je 
besluit hem een brief te sturen. Je wilt hem uitnodigen om op school over zijn 
ervaringen als hondentrainer te vertellen en een korte demonstratie met een 
speurhond te geven. Hij kan dat doen aan het einde van jouw presentatie. 
Je leraar Nederlands gaat akkoord met onderwerpkeuze en opzet van jouw 
presentatie.  
 

 
 

13p 26 Een brief 
Schrijf in de uitwerkbijlage de brief aan de heer H. Bronberg. Verzin zelf het 
volledige adres. Dateer de brief op 2 februari 2012. 
Besteed alleen aandacht aan de volgende punten: 
 jezelf voorstellen met naam, leeftijd en school 
 de presentatie voor Nederlands en de keuze van je onderwerp 
 uitnodiging om na jouw presentatie over het vak van hondentrainer te 

vertellen en een demonstratie te geven 
 de aanleiding voor je verzoek: de berichten in de krant 
 verzoek om te vertellen over de wettelijke eisen aan selectie, opleiding en 

training van speurhonden 
 verzoek om informatie te geven over scholing van instructeurs 
 plaats, datum en tijdstip van jouw presentatie 
 verzoek om een snelle reactie 
 een bedankje vooraf voor zijn medewerking. 

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 
 
Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vier bladzijden. 
 

Betaalpakketten van banken 
 

Inleiding 
Iedereen heeft een betaalrekening bij een 
bank, maar de rekeninghouder krijgt meer 
dan die rekening alleen. Wie geen extra’s 
nodig heeft, betaalt er toch voor, want voor 
minder geld een losse rekening nemen, is 
niet altijd mogelijk.  
 
Kosten en soorten pakketten  
We bekijken de goedkoopste pakketten 
zoals ze op internet te vinden zijn. 
Sommige banken kunnen openingskosten 
rekenen. Vraag altijd naar de 
voorwaarden. 
 
Pinpassen en creditcards 
De pinpassen die bij de pakketten geleverd 
worden, zijn allemaal geschikt om 
wereldwijd betalingen of opnames bij 
pinautomaten mee te doen. Laat je dan 
niet van de wijs brengen door de naam 
‘Europas’, die nog gebruikt wordt door 
bijvoorbeeld de Rabobank en Fortis. De 
Europas kan net zo veel als de Wereldpas 
van de andere banken. 
De creditcards hebben vele verschillende 
namen. Er zijn verscheidene soorten en 
merken en de grootste verschillen zitten in 
de kosten van de pas, de opnamelimiet en 
de kosten die betaald moeten worden bij 
het pinnen in het buitenland. Mastercard 
en VISA zijn de meest gebruikte cards. 
Beide zijn wereldwijd goed bekend en 
worden vrijwel overal geaccepteerd. De 
kosten kunnen wel verschillen, vooral als 
er vaak gebruik van gemaakt wordt in het 
buitenland. Voor VISA betaalt men in het 
buitenland 4% kosten over het opgenomen 
bedrag, maar bij Mastercard betaalt men 

2% met een minimum van 4,50 euro, wat 
bij veel kleine bedragen dus zeer 
onvoordelig kan werken. Binnen de luxe 
betaalpakketten betaalt men meestal 
alleen de koersopslag, die per bank 
verschilt en ligt tussen de 1% en 2%. 
We bekijken de betaalpakketten van de 
Rabobank, ABN AMRO, ING, Fortis en 
SNS. Wat ons direct opvalt, is dat iedere 
bank verschillende betaalpakketten 
aanbiedt, maar geen losse betaalrekening. 
Schijn bedriegt, want als we de banken 
bellen en doorvragen, blijkt dat deze losse 
betaalrekeningen wel degelijk bestaan. Je 
kunt zo’n rekening echter alleen afsluiten 
als je al een rekening hebt en als die 
rekening deel uitmaakt van een pakket. 
Maar eigenlijk doen ze het liever helemaal 
niet. Het verschil met een losse 
betaalrekening is, dat één keer 
openingskosten en eventueel een bedrag 
voor de pas betaald moeten worden. Bij de 
pakketten betaal je periodiek een vast 
bedrag. 
Iedere bank biedt twee of drie 
verschillende betaalpakketten aan. Het 
goedkoopste pakket omvat bij alle banken 
een betaalrekening, een pas waarmee 
wereldwijd betaald en gepind kan worden 
en bankieren via internet en telefoon. 
Optioneel kan (meestal tegen betaling) 
gekozen worden voor een kredietlimiet 
(afhankelijk van het inkomen), creditcard, 
extra passen en persoonlijke service zoals 
passenregistratie. Afschriften worden 
standaard nog maar één keer per maand 
verzonden en zijn in de goedkoopste 
pakketten alleen tegen een meerprijs vaker 
te ontvangen. 
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Tabel kosten en soorten pakketten 
 

Kosten per jaar 

R
ab

ob
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rt
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S
 

 Totaalpakket 
€ 30,40 

Privépakket 
€ 33,– 

Basispakket 
€ 13,80 

Budget 
betaalpakket 
€ 18,60 * 

SNS Plus 
betalen 
€ 23,40 ** + 
*** 

Mastercard € 10,– Incl. Niet mogelijk 
in dit pakket 

Niet mogelijk 
in dit pakket 

€ 15,75 

Mastercard partner € 11,40 € 10,– Incl. in 
Betaalpakket 
€ 31,20, ook 
voor partner 

Incl. in voor-
deelpakket 
€ 33,00 vanaf 
€ 800 ink.p/j, 
ook voor 
partner 

€ 15,75 

Extra pinpas € 7,80 € 7,50 € 10,95 (bij 
Royaalpakket 
incl.) 

€ 15,– € 12,96 

Vervanging pas bij 
diefstal/verlies of 
beschadiging 

Gratis Alleen bij 
diefstal / 
verlies € 7,50 

Altijd € 7,50 Alleen bij 
diefstal / 
verlies € 7,50 

Altijd € 6,– 

Extra/vervanging 
digipas /E.dentifier 
/acceskey 

Gratis € 7,95 n.v.t. Gratis Gratis 

Goldcard (VISA) € 29,80 € 25,20 Incl. in 
Royaalpakket 
€ 55,20, ook 
voor partner 

Incl. in excl. 
bet.pakket 
€ 60,–, vanaf 
€ 1200,– ink. 
p/j ook voor 
partner 

n.v.t. 

Documentregistratie Incl. € 12,06 € 8,– Incl. n.v.t. 

Wekelijks afschrift € 0,23 ***** € 20,40 € 6,– € 9,– Niet mogelijk 

Korting op DL RV 25% 20% 10% **** n.v.t. n.v.t. 

Toegang tot 
internetbankieren 

Digipas en 
bankpas 

E.dentifier en 
bankpas 

Inlogcode + 
ww, Tancode 
wordt 
verstuurd aan 
uw GSM 

Acceskey en 
bankpas 

Digipas 

* 50% korting indien hypotheek bij Fortis. 
** Voor inkomens vanaf € 500,– anders een SNS Basis Betalen à € 29,40. 
*** Extra rekeninghouder betaalt extra maar wel met 25% korting, € 17,55. 
**** Alleen bij Royaalpakket. 
***** Prijs: per stuk. Deze kosten gelden niet voor Totaalpakket, Riantpakket en Rabo Betaalrekening.
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Overstapservice  
De overstapservice is een gezamenlijk 
initiatief van Nederlandse banken. Met 
deze service wordt het voor de 
consumenten gemakkelijker om zonder 
al te veel hinder van de ene bank over 
te stappen naar de andere. 
Hoe werkt het? U gaat naar uw nieuwe 
bank toe, opent daar een nieuwe 
rekening en vraagt om het formulier van 
de overstapservice*. Dit formulier vult u 
in en geeft u ook weer af bij uw nieuwe 
bank. In veel gevallen kan dit overigens 
ook al online. 
De nieuwe bank biedt deze service 
gratis aan en zij duurt in totaal 13 
maanden. In die maanden zal de nieuwe 
bank alle bedrijven informeren, die 
automatisch van een oude rekening 
incasseerden, om voortaan van de 
nieuwe rekening af te schrijven 
(automatische incasso). U hoeft hier 
verder dus niets voor te doen. 

*Tip.  
Wacht met het opsturen van het 
overstapserviceformulier totdat u kunt 
beschikken over passen en rekening(en) 
van uw nieuwe bank. 
 
Pinnen in het buitenland 
Bij geld opnemen of pinnen in een land 
buiten de eurozone kunnen de kosten 
flink oplopen. Voor zowel de gewone 
pinpas als de creditcard hanteren de 
meeste banken een vast bedrag bij 
opnames en ook nog eens een 
koersopslag per transactie. Rabobank is 
de enige die geen vaste kosten berekent 
voor transacties in het buitenland 
(behalve als u geen Totaal- of 
Riantpakket heeft) en SNS is de enige 
die geen koersopslag rekent. 
Wel worden steeds vaker kosten in het 
buitenland berekend door de banken 
daar. Hiervan verschijnt een melding in 
het scherm. 
 
Conclusie 
Elk basispakket bestaat uit een aantal 
standaardproducten waar je vandaag de 
dag niet meer zonder kunt, zoals 
internetbankieren en een pinpas. De 
verschillen tussen de banken zitten 
vooral in de extra diensten en 
producten.
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Tabel Kosten Pinnen en Betalen in het buitenland 
 
Vreemde 
valuta 
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Opname CC € 4,50 + 1,5% 4% met min. 
€ 4,50 

€ 4,50 + 1% 4% *** + 1 à 
2% **** 

€ 4,50 

Betaling CC 1,5% 1,95 % 1% 4% *** + 1 à 
2% **** 

€ 0,15 

Opname PP € 2,– * + 1% € 2,25 + 1,2% € 2,– ** + 1% € 1,80 + 1% € 2,25 

Betalen PP 1% € 0,15 + 1,2% 1% € 0,11 + 1% € 0,15 

 
CC = Creditcard 
PP = Pinpas 
* Bedrag geldt niet voor Totaalpakket en Riantpakket. 
** Bedrag geldt alleen bij een Basispakket. 
*** Geldt niet als saldo positief is. 
**** Koersopslag is afhankelijk van de valutasoort.

 
          Naar een artikel in KASSA, 
          april/mei 2010 
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Tekst 2 
 

De biologische klok 
 
(1) Je hebt van die dagen. De wekker 
gaat, de plicht roept. Maar je bent met 
geen mogelijkheid uit bed te branden. 
Alles gaat traag, denken is lastig. Pas 
tegen een uur of twaalf trekt de mist in 5 
je hersenen op en stroomt een fit 
gevoel door je aderen. Een ander 
voorbeeld. Na een rondreis in 
Californië ben je terug in Nederland. 
Aanvankelijk valt het tijdsverschil 10 
tussen de Verenigde Staten en 
Nederland best mee, maar op dag 
twee begint de ellende. Half één 
’s nachts ben je klaarwakker. Twee uur 
later rommelt je maag. En als om acht 15 
uur dan eindelijk de slaap intreedt, 
gaat die vervelende wekker.  
(2) De biologische klok is een onder-
deel van onze hersenen. We beginnen 
nu pas de twee belangrijkste kanten 20 
ervan te begrijpen, namelijk hoe deze 
klok werkt en hoe we ermee om 
moeten gaan. Jetlag1), stapavonden, 
ploegendiensten en de overgang van 
zomer- naar wintertijd zijn in onze tijd 25 
de belangrijkste oorzaken voor het in 
conflict komen met dit biologisch 
mechanisme. Wetenschappelijk 
onderzoek naar het menselijke en 
dierlijke dag- en nachtritme begon 30 
halverwege de vorige eeuw met de 
chronobiologie; dat is de wetenschap 
die onder andere de effecten van het 
dag- en nachtritme op het menselijk 
functioneren onderzoekt. De grond-35 
leggers hiervan waren Colin 
Pittendrigh en Jürgen Aschoff. De 
eerste bestudeerde de invloed van 
licht op het ritme van dieren. De 
laatste beet zich vooral vast in de 40 
biologische klok van de mens. Deze 
biologische klok staat met behulp van 
onze genen afgesteld op een ritme van 

gemiddeld 24,2 uur. Zonder invloeden 
van buitenaf zou je dus elke dag twaalf 45 
minuten later wakker worden en twaalf 
minuten later naar bed gaan. Bij 
sommige blinde mensen is dat ook 
echt het geval. Hun biologische klok 
loopt onafhankelijk van invloeden, 50 
waardoor ze soms overdag moeten 
dutten en ’s avonds niet in slaap 
kunnen komen.  
(3) De biologische klok huist dus 
midden in ons hoofd en bepaalt het 55 
ritme van je lichaam. Dat zijn twee van 
de drie belangrijkste ontdekkingen. De 
derde is dat je niet veel kunt 
veranderen aan het ritme van de klok 
zelf, maar dat je hem wèl kunt 60 
beïnvloeden met licht. Hij reageert 
heel sterk op licht dat binnenkomt via 
speciale lichtgevoelige cellen in je 
netvlies. Uit deze lichtintensiteit2) 
maakt de klok op of hij nog gelijk loopt 65 
en of het dus tijd is om te gaan slapen 
of om wakker te worden. In een ideale 
situatie tenminste. Want bijna niemand 
luistert naar zijn klok. We zijn hem 
massaal en voortdurend aan het 70 
bijstellen met gordijnen, kunstlicht en 
wekkers. Op momenten dat je eigenlijk 
naar bed zou moeten, zorgt veel licht 
van bijvoorbeeld de tv en lampen 
ervoor dat je wakker wilt blijven. En 75 
terwijl je ’s ochtends nog lang niet bent 
uitgeslapen, gaat de wekker alweer. 
(4) Opstaan met behulp van een 
wekker klinkt onschuldig. Toch 
betekent die gewoonte voor sommige 80 
mensen een ongezond grote ingreep in 
een natuurlijk proces. Een uur opstaan 
vóór je lichaam dat eigenlijk van plan 
is, betekent een uur te weinig slapen. 
Door de week heen kan zo een 85 
slaapschuld ontstaan van enkele uren 
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of zelfs meer. Ook scholieren zijn 
gevoelig voor het opbouwen van een 
slaaptekort, maar er treden bij hen 
vanaf hun vijftiende veranderingen op 90 
in het type avond- of ochtendmens, zo 
ontdekte onderzoekster Martha 
Merrow. Tot hun twintigste worden 
jongeren steeds meer avondmensen. 
Daarna kruipen ze langzaam terug om 95 
rond hun 25ste weer op hun oude type 
te zitten. “Scholieren zijn het slacht-
offer van hun biologische klok”, stelt 
Merrow. “Aan je biologische klok kun je 
nauwelijks ontsnappen. Tegen je 100 
gevoel in gewoon vroeg naar bed 
gaan, houd je niet vol. Ik hoor regel-
matig van mensen dat ze daarna 
urenlang naar het plafond liggen te 
staren.” 105 
(5) Omdat scholieren doordeweeks 
vroeg op moeten, maar in het weekend 
extreem uitslapen, ontstaat een groot 
verschil in slaapritme. De gevolgen 
hiervan zijn vergelijkbaar met de 110 
verschijnselen die zich voordoen bij 
lange vliegreizen: overdag heel moe 
zijn en ’s nachts juist wakker. Merrow 

stelt voor om scholieren door de week 
niet al te veel uit hun late ritme te 115 
halen. Haar eigen lessen beginnen 
daarom nooit voor tien uur ’s morgens. 
(6) Hoe kun je actief de biologische 
klok beïnvloeden om welzijn en 
gezondheid te bevorderen? Slaap-120 
onderzoekster Marijke Gordijn van de 
Rijksuniversiteit van Groningen: “We 
weten dat licht een groot effect heeft. 
En we weten ook hoe je licht kunt 
inzetten om ploegendiensten iets 125 
minder ongezond te maken. De 
meeste problemen met het slaap-
waakritme zijn aan te pakken met wat 
we nu al weten. We kunnen onze klok 
redelijk gemakkelijk trainen door hem 130 
op de juiste tijden bloot te stellen aan 
de licht-donkercyclus om ons heen. 
Andere belangrijke adviezen zijn: niet 
uitslapen in het weekend, maar elke 
dag van de week op dezelfde tijd 135 
opstaan. Zo ontstaat een ritme waar je 
klok aan went. ’s Avonds moet je de 
activiteit langzaam afbouwen en pas 
naar bed gaan als je slaperig wordt.” 

 
Naar een artikel van Sander Koenen, 
KIJK, maart 2009 

 

 
 
 

noot 1 Jetlag: vermoeidheid en slaapproblemen door tijdsverschil bij het reizen. 
noot 2 lichtintensiteit: de hoeveelheid licht die per oppervlakte-eenheid wordt uitgestraald of  
 weerkaatst. 
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Van 0 naar 50.000 
in 20 minuten 

Tekst 3 
 

 
 

Naar een advertentie in NRC Handelsblad, 
21 januari 2010 
 

 

Van een leeg stadion naar een kolkende massa. Vijftigduizend mannen, 
vrouwen en kinderen. Zoveel mensen wonen er ook in Woerden. Zo’n volks-
verhuizing voor en na de wedstrijd is een uitgelezen klus voor de logistieke 
specialisten van Nederland. In een van de dichtstbevolkte landen van de wereld 
is slim organiseren tot een kunst verheven. Begonnen uit noodzaak profiteren 
we nu van een internationale voorsprong. Dat maakt Nederland de beste plek 
om het vak te leren. Hier kun je echt groeien, tot ver over de grenzen. Want 
logistieke specialisten zijn net zo gewild als Nederlandse voetbaltrainers. 
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Tekst 4 

Gillende peuters pieken op 75 decibel 
 
(1) Tegen een gebouw met hoge 
ramen staan bakfietsen en fietsen met 
stoeltjes achterop. Elke dag brengen 
Amsterdamse ouders 72 kinderen naar 
kinderdagverblijf Dromelot bij het 5 
Vondelpark. Er zijn drie buitenspeel-
plaatsen, waarvan er één grenst aan 
een appartementenblok. Sinds de 
crèche vijf jaar geleden opende, 
klagen bewoners over geluidsoverlast. 10 
“Het begon met telefoontjes”, zegt 
algemeen directeur Bettina Wolfenter 
van Dromelot. “Later vonden leidsters 
eieren op de speelplaats, uiteen 
gespatte pakken bloem, wortels en 15 
geplette sinaasappels. Bewoners 
scholden vanaf de balkons. Een 
crèche in een ander deel van 
Amsterdam vond zelfs scheermesjes 
op de speelplaats.”  20 
(2) Het aantal kinderdagverblijven nam 
in de afgelopen jaren enorm toe. 
“Geluids- en burenoverlast zijn de 
grote irritaties van de moderne samen-
leving”, zegt een woordvoerder van de 25 
Raad van Hoofdcommissarissen. 
Socioloog Bram Peper van de 
Erasmus Universiteit deed onderzoek 
naar burenruzies en bemiddeling 
tussen buren. “Als je je eenmaal stoort 30 
aan de klok van de buren, is het einde 
zoek”, zegt hij. “Zie het als een 
druppende kraan. Het heeft grote 
psychische gevolgen.” 
(3) Alleen een groene heg scheidt de 35 
tuin van Gerald Weltevreden (35) van 
die van Dromelot. Hij is sport-
psycholoog, zijn vriendin is binnen-
huisarchitect. Nee, ze hebben geen 
kinderen. “We hebben de publieke 40 
opinie tegen ons”, zegt hij. “Als achter 
de heg een machinefabriek had 
gezeten, of een discotheek, had 

iedereen begrip getoond. Dan had het 
stadsdeel er al lang iets aan gedaan. 45 
De kinderen gillen en huilen. Ze spelen 
voor vuurpijl. Eén begint, de rest holt 
erachter aan. Een hoog, irritant geluid. 
En dan de leidsters. Ze corrigeren de 
kinderen niet, en doen klap- én loop-50 
spelletjes. Wel een kwartier of zo. 
Eerst hoor je het gewoon. Maar na een 
tijdje denk je: hé, wat zijn ze aan het 
gillen. Daarna kun je dat niet meer van 
je afzetten.” 55 
(4) De bewoners weten het wel: de 
kinderen kunnen op vaste tijden buiten 
spelen. Er zijn geluidwerende 
schuttingen en er zijn rubberen tegels. 
Maar die schuttingen of rubberen 60 
tegels zullen het probleem niet 
oplossen. Het beperken van de buiten-
speeltijden is onbespreekbaar voor de 
crècheleiding. Want in iedere groep 
zitten kinderen van 0 tot 4 jaar. Die 65 
slapen één keer per dag of twee keer 
per dag of helemaal niet. Ze eten niet 
tegelijk. Ze kunnen dus ook niet 
tegelijk naar buiten. En in de zomer is 
het zo warm. Dan moeten de kinderen 70 
wel naar buiten.  
(5) “Onwil”, zegt Erik van Zuydam (49). 
Hij woont driehoog boven Dromelot. Hij 
geeft cursussen over psychologie. 
Vanaf zijn balkon zie je de kinderen 75 
naar buiten komen. Je hoort er letterlijk 
wat de kinderen en leidsters tegen 
elkaar zeggen. Adviesbureau IJmeer 
deed op verzoek van de bewoners en 
het stadsdeel Oud-West driehoog een 80 
akoestisch onderzoek voor Dromelot in 
Amsterdam. Op een rustige namiddag 
in oktober bleken 15 kinderen 
gemiddeld 54 decibel te veroorzaken, 
met een piekniveau van 75 decibel. 85 
Dat is te veel. Maar het 
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kinderdagverblijf hoefde er niets aan te 
doen. Het stadsdeel zegt dat kinder-
dagverblijven als Dromelot wettelijk 
niet dermate milieuhinderlijk zijn, dat 90 
normale milieuregels gelden. Het 
geluid kan niet worden aangemerkt als 
overlast die de openbare orde betreft.  
(6) Een paar deuren verder op de 
Overtoom komt binnenkort zelfs nóg 95 
een kinderdagverblijf. De speelplaats 
zal grenzen aan die van Dromelot. Nog 
meer kindergeluid op de binnenplaats. 
Afstandscriteria voor crèches zijn er 
niet, zegt Yvonne Lammers. Ze is 100 
wethouder Milieu en Jeugd van het 
stadsdeel Oud-West. Dit is een dicht-
bebouwde stadswijk. Als een 
minimumafstand zou gelden, zou hier 
nergens een kinderdagverblijf kunnen 105 
zijn. 
(7) “Aan het eind van de dag zijn de 
kinderen moe”, zegt Wouter Jacobs 
(64), buurman van Dromelot. “En dán 
komen de ouders:  ‘Ik ben er weer!’, 110 
‘Heeft ie het goed gedaan?’, ‘Ja?’, 
‘Wat heb je het goed gedaan!’, ‘Grote 
meid!’ ‘Grote jongen!’ En allemaal op 
zo’n hoge en harde, overdreven toon.” 
De ochtend is volgens hem het ergst: 115 
“Iedere ochtend het schrijnende geluid 
van kinderen die op de crèche worden 

achtergelaten. Dat gaat door merg en 
been.” 
(8) Van eind 2006 tot eind 2008 steeg 120 
het aantal locaties voor buitenschoolse 
opvang (4 t/m 12 jaar) met 58 procent 
tot 4.779 centra. Het aantal crèches 
(0-4 jaar) steeg met 16 procent tot 
3.908. Het totale aantal locaties 125 
groeide van 6.381 tot 8.687. Dat blijkt 
uit een rapport dat het Netwerkbureau 
Kinderopvang eind maart 2009 
presenteerde. Het totaal aantal 
volledige kindplaatsen in de kinder-130 
opvang is de laatste twee jaar 
gestegen tot 308.515. Eén kindplaats 
wordt gemiddeld door 1,9 kind bezet. 
De meeste kinderopvang zit in de 
Randstad. Yvette Vervoort, project-135 
leider van het Netwerkbureau Kinder-
opvang, krijgt zelf geen telefoontjes 
over geluidsoverlast, maar kent de 
kritiek. Zij zegt: “Wat moet je dan? 
Kinderdagverblijven naar de rand van 140 
de stad verplaatsen? Naar industrie-
terreinen? Daar zitten ze soms. Maar 
voor veel ouders is het kindercentrum 
dichtbij huis veel handiger. De 
overheid wil meer vrouwen aan het 145 
werk. Dus is er meer kinderopvang 
nodig.”

 
Naar een artikel van Eppo König en Esther Rosenberg, 
NRC Handelsblad, 20 maart 2009  
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Tekst 5   
 

Speurhond gezocht 
 
(1) De explosievenhond die snuffelt 
aan de auto van Obama, de drugshond 
die op de grens van Mexico 500 kilo 
drugs onderschept, de camerahond die 
in Israël via zijn oortje krijgt toe-5 
gefluisterd waar de verdachte zich 
bevindt. Of het nu gaat om het vinden 
van geld, wapens, explosieven of 
drugs, de kans is groot dat een 
(goede) speurhond, waar ook ter 10 
wereld actief, uit Nederland komt.  
(2) Nederland is de grootste leveran-
cier van speurhonden ter wereld: 
politiekorpsen, legers en douane in de 
hele wereld kopen in ons land hun 15 
honden in. Hier worden ze gefokt, 
opgevoed en maandelijks met tien-
tallen tegelijk aan het buitenland 
verkocht, soms voor 6.000 euro per 
dier. Waarom zijn juist deze honden uit 20 
Nederland zo in trek?  
(3) Piet van den Broek (54), heeft een 
eigen bedrijf, K9 Dogcenter. Van den 
Broek is hondentrainer. Hij begint pas 
met het trainen van een hond, nadat 25 
die alle medische onderzoeken bij de 
dierenarts heeft doorstaan. Hij laat 
tijdens een training de hond ruiken aan 
de geur van hasj, buskruit of explo-
sieven. Die geur stopt hij in een tennis-30 
bal die hij verstopt, waarna hij de hond 
laat zoeken. “De hond zoekt het bal-
letje, niet de drugs. Zodra hij het 
balletje gevonden heeft, gaat hij zitten. 
Een leergierige drugshond kost mij vier 35 
maanden trainen. Het trainen van 
explosievenhonden duurt langer. Die 
moeten voorzichtiger zijn. Explosieven-
honden worden getraind om geen 
objecten en voorwerpen aan te raken 40 
tijdens hun zoekwerk in verband met 
het gevaar hiervan,” aldus Van den 
Broek. 

(4) Na de val van de Berlijnse muur in 
1989 verminderden geleidelijk aan de 45 
tegenstellingen tussen Oost- en West-
Europa. Door deze politieke verande-
ringen werd Van den Broeks baan als 
hoofd van de afdeling speurhonden bij 
de NAVO steeds minder belangrijk. Hij 50 
besloot begin jaren negentig particulier 
hondentrainer te worden. Al snel kwam 
de export van zijn bedrijf naar Grieken-
land, Mexico, Egypte en Amerika op 
gang. Hij zegt daarover: “Ze wisten in 55 
die landen niets van honden en koch-
ten bij Nederlandse handelaren alle 
rotzooi op. Als er maar een kop en een 
staart aan zat, dachten ze. Die naïviteit 
bij buitenlanders is inmiddels ver-60 
dwenen, maar de vraag naar Neder-
landse honden lijkt juist toegenomen.”  
(5) Hondenhandelaar Gerald Dashorst 
is directeur van K9 Midden-Nederland. 
Hij zegt: “Wij hebben wachtlijsten. Veel 65 
honden gaan naar het Amerikaanse 
leger, maar we leveren ook aan Frank-
rijk, China, Duitsland, Dubai, Egypte 
en Colombia. Er vertrekken hier zo’n 
400 honden per jaar, naar 33 verschil-70 
lende landen.” Dashorsts bedrijf is één 
van de vier grote exporteurs in Neder-
land. Om aan de vraag te kunnen vol-
doen, kopen deze ook puppies in bij 
tussenhandelaren, die ze op hun beurt 75 
weer halen uit Oost-Europa. In Neder-
land zijn voor zijn doel te weinig pup-
pies verkrijgbaar. Heeft Dashorst zijn 
honden in enkele weken tijd leren 
omgaan met hun omgeving, dan gaan 80 
ze met dertig tegelijk terug naar het 
buitenland. Daar krijgen ze dan een 
volwaardige training tot drugshond.  
(6) Sinds enkele jaren hebben 
exporteurs als Van den Broek en 85 
Dashorst concurrentie gekregen van 
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kleine Nederlandse kennels. Deze 
hobbyisten weten steeds beter het 
internet te vinden om zo hun zelf-
gefokte honden aan de buitenlandse 90 
kopers te slijten. Een kwalijke ont-
wikkeling, die verkoop door hobby-
isten, vindt Sandra Blonk van S&R 
Policedogs, een  hondentrainer die 
gespecialiseerd is in het trainen van 95 
politiehonden. “Je kunt bij de kwaliteit 
van deze honden die naar het buiten-
land gaan, grote vraagtekens zetten.” 
(7) Vanwaar toch al die buitenlandse 
interesse in Nederlandse honden? Van 100 
den Broek: “Nederland kent de hond al 
eeuwen als huisdier. We zijn honden-
liefhebbers, in tegenstelling tot 
inwoners van veel andere landen, waar 
honden altijd werden weggestopt.” Hij 105 
vermoedt dat Nederlanders daardoor 
een beter gevoel voor honden hebben 
ontwikkeld. “Het zit hem in de toon, 
denk ik. In de VS hoor ik politie-
agenten heel droog “good boy” tegen 110 
hun hond zeggen. Wij leggen in onze 
omgang met honden meer emotie in 
onze stem.”  
(8) Volgens Blonk zijn ook de fok-
schema’s – welke hond kruis je met 115 
welke hond – in Nederland beter ont-
wikkeld. Omdat honden hier al heel 

vroeg gebruikt werden voor het 
bewaken van het vee, zijn we volgens 
haar ook eerder dan in andere landen 120 
met honden fokken begonnen. Net 
zoals Nederland ook met paarden en 
vleeskoeien eerder ging fokken.  
(9) Bovendien leveren fokkerijen in het 
buitenland niet altijd de beste honden. 125 
Van den Broek: “China heeft sinds kort 
eigen, grootschalige fokstations. De 
honden krijgen door die grootschalig-
heid te weinig aandacht. Speurhonden 
moeten hun werk kunnen doen op 130 
plaatsen met veel mensen, zoals op 
een vol terras of in een druk winkel-
centrum. Daarvoor is een langdurige 
training nodig. De beste speurhonden 
komen van hondentrainers die wel 135 
moeite en tijd in hun opvoeding 
hebben gestoken.”  
(10) “Ook in ons eigen land wint de 
speurhond aan populariteit,” zegt Van 
den Broek, die zijn drugs- en 140 
explosievenhonden inzet voor ver-
schillende binnenlandse klussen. “Het 
aantal aanvragen van bedrijven neemt 
nog steeds toe. Zo moeten we tegen-
woordig de speurhonden ook kluisjes 145 
van uitzendwerkers of complete 
cruiseschepen laten afzoeken op 
softdrugs.”

 
Naar een artikel van Freek Schavensanden, 
NRCNext, 30 oktober 2009 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 
 

einde  
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Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 
 

 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
 
1 Bij welke bank is het niet mogelijk om een wekelijks afschrift te ontvangen? 
 
 ............................................................................................................................  
 
2 Bij welke bank is het aanvragen van een extra pinpas het goedkoopst? 
 
 ............................................................................................................................  
 
3 Welke klanten krijgen bij de ING 10% korting op de Doorlopende 

Reisverzekering (DL RV)? 
 
 ............................................................................................................................  
 
4 Welke twee creditcards zijn de meest gebruikte? 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
5 Op welke twee manieren kun je de overstapservice aanvragen? 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
6 Welke tip wordt gegeven voor het opsturen van het overstapformulier? 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
7 Wat kost het om in het buitenland geld op te nemen met je pinpas bij de 

SNS-bank? 
 
 ............................................................................................................................  
 
8 Wat kost de vervanging van een gestolen pas bij Fortis? 
 
 ............................................................................................................................  

A B C D 
 
 
 

 
 
 
 

A B C D 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

X 
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X 
 
 
 

A B C D 
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9 Wat kost het opnemen van geld met de VISA-creditcard in het buitenland? 
 
 ............................................................................................................................  
 
10 Waarvan kan de kredietlimiet afhankelijk zijn?  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 
 

Tekst 2 
 

 2  ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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 3 A B C D 
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Schrijfopdracht 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 
 
Achter dit examen is een erratum opgenomen.
 

Dit examen bestaat uit 24 vragen, een samenvattingsopdracht en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 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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Tekst 1   

 
4p 1 Zoekend lezen 

Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
1 Hoeveel mystery shoppers heeft het bureau Store Support bij het eerste 

onderzoek ingezet? 
2 Voor welke twee tekortkomingen krijgen gemeenten in het eerste onderzoek 

aftrekpunten bij het onderdeel e-mailen? 
3 Over welke gemeente zijn de mystery shoppers het minst tevreden bij het 

onderdeel ‘bellen’? 
4 Wat is de overeenkomst tussen de gemeenten Den Haag en Smallingerland 

bij het onderzoek met mystery shoppers naar e-mailverkeer? 
5 Welk percentage van de bellers met het gemeentehuis vond de 

gemeentefunctionaris ondeskundig? 
6 Hoeveel procent van de bellers is “zeer tevreden” over de contacten met het 

gemeentehuis? 
7 Hoeveel procent van de bezoekers van een gemeentehuis moest langer dan 

een uur wachten voordat afhandeling plaatsvond?  
8 Welke reden voor tevredenheid over het e-mailen wordt het vaakst 

genoemd? 
9 Hoeveel procent is zeer ontevreden over de contacten per brief? 
10 Waarover gaat het document dat de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten heeft opgesteld? 
 
 

Tekst 2   

 
10p 2 Samenvattingsopdracht 

Vat de tekst Oei, ze kijken! samen in maximaal 125 woorden.  
Besteed alleen aandacht aan de volgende punten: 
1 waarom blozen vaak zo vervelend is 
2 wat het doel van blozen is volgens Corine Dijk 
3 het belangrijkste kenmerk van blozen 
4 door welke twee oorzaken volgens Corine Dijk de hevigheid van blozen 

bepaald wordt 
5 in welke twee situaties we volgens Crozier blozen 
6 wat volgens Crozier de kern van blozen is 
7 twee positieve kanten van blozen volgens Corine Dijk 
 
Maak er een samenhangend geheel van. Gebruik geen telegramstijl. Noem niet 
onnodig voorbeelden. Tel het aantal woorden en zet het aantal onder je 
samenvatting. Zet de titel erboven. 
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Tekst 3   

 
1p 3 Wat is het belangrijkste doel van de advertentie? 

De lezers ertoe overhalen 
A geld te storten voor natuurbescherming. 
B informatie op te zoeken op www.postcodeloterij.nl. 
C lid te worden van Natuurmonumenten. 
D mee te spelen in een loterij. 
 

1p 4 Het tweede deel van de titel luidt: zij een kans. 
Wat betekent dit tweede deel van de titel? 
A De dieren krijgen een kans op een goed leven. 
B De lezers krijgen een kans een goed doel te steunen. 
C De natuurbeschermers krijgen een kans goede projecten op te zetten. 
D De goede-doelenorganisaties krijgen een kans veel geld te ontvangen. 
 

1p 5 Een afbeelding in een advertentie kan verschillende functies hebben. 
De afbeelding  
1 trekt de aandacht van de lezer.  
2 is nodig om een deel van de tekst te begrijpen. 
3 maakt duidelijk wat de advertentie van de lezer wil. 
Welke functie heeft de afbeelding in deze tekst? 
A alleen 1 
B alleen 2  
C 1 en 2 
D 1 en 3  
 
 

Tekst 4 

 
1p 6 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in alinea 1 ingeleid? 

Er wordt 
A een beknopte geschiedenis geschetst. 
B een korte omschrijving van het centrale probleem gegeven. 
C een negatief standpunt over de handelwijze van bedrijven ingenomen. 
D een verklaring voor ons gebruik van internet gegeven. 
 

1p 7 In alinea 4 zegt Stephen Baker dat de tijden zijn veranderd.  
 Leg aan de hand van de tekst uit wat er volgens Baker veranderd is. Zorg 

ervoor dat de volgende woorden in ieder geval in je antwoord voorkomen:  
 massa; 
 individu; 
 tegenwoordig;  
 vroeger;  
 maar.  
Gebruik deze woorden in een juiste samenhang en betekenis. 
Je antwoord mag niet langer zijn dan 25 woorden. 
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1p 8 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 9 en 10 samen? 
A Informatie over werknemers  
B Vergroting van de winst 
C Speuren in privélevens  
D De jonge medewerker 
 

1p 9 Hoe kun je het verband tussen alinea 9 en alinea 10 het beste weergeven? 
A Alinea 9 en alinea 10 vormen een tegenstelling. 
B Alinea 10 geeft voorbeelden bij de inhoud van alinea 9. 
C In alinea 10 wordt een conclusie getrokken uit alinea 9. 
D In alinea 10 wordt een verklaring gegeven voor de inhoud van alinea 9. 
 

1p 10 “Door al die stukjes zorgvuldig te verzamelen en te koppelen, is ons doen en 
laten in kaart te brengen” (regels 10-13). 
 Op welke twee plaatsen worden volgens Baker in de toekomst veel data 

verzameld? 
 

1p 11 Er is een verschil tussen de inhoud van de alinea’s 1 tot en met 10 en de inhoud 
van alinea 11.  
Met welke twee woorden kun je dit verschil het beste weergeven? 
A feiten (voor alinea’s 1 tot en met 10) - meningen (voor alinea 11) 
B individu (voor alinea’s 1 tot en met 10) - massa (voor alinea 11)  
C ouderen (voor alinea’s 1 tot en met 10) - jongeren (voor alinea 11) 
D vroeger (voor alinea’s 1 tot en met 10) - nu (voor alinea 11)  
 

1p 12 Voor wie is De macht van de Numerati vooral bedoeld? 
A voor alle lezers van Kijk  
B voor de lezers van Kijk die in een supermarkt werken 
C voor directeuren die Kijk lezen 
D voor lezers van Kijk met een klantenkaart  
 

1p 13 Hoe kun je de hoofdgedachte van De macht van de Numerati het beste 
weergeven? 
A Door het juiste gebruik van een klantenkaart krijg je over een paar jaar 

alleen nog maar aanbiedingen die echt bij je passen. 
B Mensen laten overal elektronische sporen achter, waardoor straks het 

koopgedrag en het werkgedrag door anderen kunnen worden beïnvloed. 
C Niet alleen de positieve maar ook de negatieve eigenschappen van 

werknemers worden in de nabije toekomst voor anderen zichtbaar. 
D Directeuren willen van hun werknemers precies weten wat ze elke dag doen, 

wie ze aardig vinden en hoeveel ze reizen.  
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Tekst 5   

 
1p 14 Op welke wijze wordt de tekst Planten met pit in alinea 1 ingeleid? 

A door de lezer een negatief advies te geven 
B door een deskundige aan de lezers voor te stellen  
C door een paar kanten van het onderwerp te noemen 
D door een samenvatting van de tekst te geven 
 
Gebruik de volgende informatie voor het beantwoorden van de vragen 15 en 16. 
 
De tekst Planten met pit kan worden ingedeeld in de volgende delen: 
Deel 1: alinea 1  
Deel 2: alinea’s 2, 3 en 4  
Deel 3: alinea 5 
Deel 4: alinea’s 6, 7 en 8 
 

1p 15 Welk kopje geeft het beste de inhoud van deel 2 (alinea's 2, 3 en 4) weer? 
A Biobrandstoffen 
B Palmolie 
C Luchthavens en centrales 
D Tropische gewassen en gras 
 

1p 16 Welk kopje geeft het beste de inhoud van deel 3 (alinea 5) weer? 
A Arme landen 
B Nadelen 
C Onderzoek 
D Rijke landen 
 

1p 17 Hoe kun je het verband tussen alinea 1 en alinea 2 het beste weergeven? 
A Alinea 2 noemt een oorzaak voor de inhoud van alinea 1. 
B Alinea 2 noemt een voorbeeld bij de inhoud van alinea 1. 
C Alinea 2 vormt samen met alinea 1 een tegenstelling. 
D In alinea 2 wordt een conclusie uit alinea 1 getrokken. 
 

1p 18 Hoe kun je het verband tussen alinea 4 en alinea 5 het beste weergeven? 
A Alinea 4 en 5 vormen samen een opsomming. 
B Alinea 4 en 5 vormen samen een tegenstelling. 
C Alinea 5 geeft een antwoord op een vraag uit alinea 4. 
D Alinea 5 noemt een oorzaak voor de inhoud van alinea 4. 
 

Pagina: 506Voor 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-0011-a-12-2-o 6 lees verder ►►►

1p 19 Een schrijver kan in een tekst gebruikmaken van 
1 feiten 
2 de mening van zichzelf 
3 de mening van anderen  
Waarvan maakt de schrijver gebruik in deze tekst? 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
 

1p 20 In alinea 6 van de tekst staat een tegenstelling tussen vroeger en nu.  
 Welke tegenstelling is dat?  
 Geef je antwoord in maximaal 20 woorden. 
 

1p 21 Op welke manier doet Nederland volgens de tekst mee aan het gebruik van bio-
energie? 
A meer dan alle andere landen van de wereld 
B op bescheiden schaal 
C pas als de oliemaatschappijen willen meewerken 
D pas als het onderzoek duidelijker resultaten heeft opgeleverd 
 

1p 22 Wat is het voornaamste doel van de schrijver met alinea 8? 
De schrijver wil 
A een conclusie trekken. 
B een samenvatting geven. 
C een voordeel benadrukken. 
D een misverstand opheffen. 
 

2p 23 Welke twee voordelen van oliewinning uit algen noemt de tekst? 
 

1p 24 Wat is het belangrijkste doel van de schrijver met de tekst Planten met pit? 
De schrijver wil  
A de lezers ertoe aanzetten op bio-energie over te gaan. 
B de lezers informatie geven over de vele vormen van biobrandstoffen. 
C de lezers waarschuwen voor de hoge productiekosten van biobrandstoffen.  
D de lezers zijn persoonlijke mening over bio-energie geven. 
 

1p 25 Wat is de hoofdgedachte van de tekst Planten met pit? 
A Dankzij bio-energie worden klimaatveranderingen voorkomen.  
B Dankzij de zon is er ook in de toekomst geen gebrek aan energie. 
C Planten die worden gebruikt voor energiewinning, veroorzaken 

voedseltekorten in de derdewereldlanden. 
D Planten en algen kunnen de grondstof vormen voor bio-energie, maar 

daarvoor moeten nog veel problemen opgelost worden. 
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Schrijfopdracht 

 
 
Na schooltijd zit je met een aantal leerlingen uit je klas na te praten over de 
tekst Planten met pit. De biologiedocent heeft jullie onlangs al eens gezegd dat 
alle brommerrijders van de school maar eens moeten overgaan op biobrandstof. 
Want de gewone benzine wordt langzamerhand schaars. Er is dichtbij de school 
een benzinestation waar je die biobrandstof voor brommers kunt kopen. Volgens 
de docent wordt het tijd op school een actie over dit onderwerp te beginnen. 
De brommerrijders waren het niet zo maar met hem eens: er is volgens hen olie 
genoeg in de wereld. Vooral op zee zijn er nog veel olievelden aan te boren. 
Jullie praten erover of de docent gelijk heeft. Die biobrandstof is duurder dan 
gewone benzine. Kan de motor van de brommer er wel tegen? En rijdt de 
brommer dan net zo hard als op gewone benzine? Jij stelt ook de vraag of 
boeren biobrandstof moeten gaan produceren in plaats van voedselproducten. 
 
Jij raakt geïnteresseerd in het onderwerp, want jij hebt zelf ook een brommer. 
Wat is erop tegen om biobrandstof te gaan gebruiken als dat ook voor het milieu 
beter is? Het betekent ook werkgelegenheid voor de boeren. Jij besluit een 
artikel voor de website van de school te schrijven. Op de website is een 
Leerlingenrubriek, waarin leerlingen activiteiten kunnen aankondigen en 
meningen kunnen uiten. Door dat artikel kan duidelijk worden, hoe er over het 
onderwerp wordt gedacht op school. 
 
 
 

13p 26 Een artikel voor de website van de school 
Schrijf in de uitwerkbijlage een artikel voor de website over bio-energie. Gebruik 
hierbij bovenstaande informatie en de inhoud van de tekst Planten met pit.  
Je besteedt alleen aandacht aan de volgende punten: 
 de aanleiding voor jou om het artikel te schrijven 
 de mogelijkheid om energie uit planten te gebruiken 
 jouw mening over het overgaan op biobrandstof  
 een argument voor jouw mening 
 de vraag of er een actie op school moet komen voor het gebruik van 

biobrandstof 
 jouw eigen mening over zo’n actie 
 een verzoek aan de lezers om ook hun mening over een actie te geven 
 een voorstel voor het bespreken van die meningen tijdens een bijeenkomst  
 een voorstel voor tijd en plaats van die bijeenkomst 
 een verzoek aan lezers zich aan te melden voor de voorbereiding van de 

bijeenkomst via het e-mailadres van de Leerlingenrubriek. 
 
 
 
 

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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KB-0011-a-12-2-o-E*   

erratumblad 2012-2 
 

Nederlands CSE KB 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen Nederlands KB vmbo op maandag 18 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 2 bij vraag 2  Samenvattingsopdracht moet de kandidaat weten dat deze 
maximaal 150 woorden voor de samenvatting mag gebruiken in plaats van maximaal 
125 woorden.  
 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
  
 
drs. H.W. Laan 
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Bijlage VMBO-KB 

2012 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstboekje 
 

 

tijdvak 2
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Tekst 1 

 
Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit zes bladzijden!  
 
 

Gemeenteloketten soms te traag 
 
Gemeenten schieten in hun dienstverlening nogal eens tekort. Vooral de 
beantwoording van e-mails en brieven kan beter. Dat blijkt uit de twee onderzoeken 
naar tevredenheid van burgers over hun gemeente, die het bureau Store Support in 
opdracht van Kassa heeft gehouden. Het eerste onderzoek werd gedaan met behulp 
van zogenoemde ‘mystery shoppers’: onderzoekers die zich voordoen als gewone 
burgers van een gemeente. Het tweede onderzoek was een internetenquête onder 9000 
inwoners van alle Nederlandse gemeenten. 
 

Onderzoek 1: mystery shoppers  
 
Voor het onderzoek heeft het bureau Store Support ruim zeventig ‘mystery shoppers’ 
ingezet; mensen die als ‘gewone burgers’ hebben gemaild en gebeld met 24 grote 
gemeenten. Ze stelden zes eenvoudige vragen: bijvoorbeeld over het aanvragen van een 
parkeervergunning, over bijzondere bijstand en over subsidiemogelijkheden op het gebied 
van milieuvriendelijk wonen. Elke gemeente kreeg twaalf vragen per telefoon en twaalf per e-
mail. Ivo van de Boer, directeur van Store Support: “Het voordeel van deze 
onderzoeksmethode is dat we onze mystery shoppers vooraf kunnen instrueren met een 
checklist. Ze weten dus precies waar ze op moeten letten.” Dat levert uiteindelijk een 
betrouwbaar beeld op van de totale service in de onderzochte gemeenten. 
 
“Het opvallendst aan ons onderzoek met mystery shoppers zijn de grote verschillen per 
gemeente. Maar ook binnen één gemeente kan de dienstverlening uiteenlopen”, zegt Ivo van 
de Boer, directeur van Store Support. “De gemeente Zwolle scoort bijvoorbeeld goed bij het 
beantwoorden van vragen per telefoon, maar veel minder bij e-mailbeantwoording. Je merkt 
dat sommige gemeenten het e-mailproces heel strak hebben ingericht; voor andere 
gemeenten is daar nog veel te verbeteren. Een van onze mystery shoppers stuurde op 24 
januari een mailtje en hij kreeg als antwoord: ‘U kunt op 9 maart een reactie verwachten’. 
Zo’n gemeente hanteert voor e-mail kennelijk dezelfde termijn als voor een brief, wat 
natuurlijk niet past bij zo’n snel medium.” 
 
Uit het onderzoek van de mystery shoppers blijkt dat vooral vragen per e-mail in de meeste 
gemeenten nog niet op de juiste manier worden beantwoord. Het laagst scoren Vlissingen 
(34% is tevreden over het antwoord per e-mail), Emmen (49% tevreden), Den Haag en 
Smallingerland (beide 51% tevreden). 
 
Aftrekpunten. Per onderdeel konden gemeenten in het onderzoek van Store Support 
maximaal honderd punten scoren. Voor alles wat niet goed ging, kregen de gemeenten 
aftrekpunten. Bij telefoneren werden bijvoorbeeld minpunten uitgedeeld voor het laat 
opnemen van de telefoon of voor een onvriendelijke behandeling. Bij het e-mailen kregen 
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gemeenten aftrekpunten voor trage beantwoording en onbegrijpelijk taalgebruik. Gemiddeld 
scoorden de gemeenten 72% tevredenheid voor hun service: 62% tevredenheid voor e-
mailen en 81% tevredenheid voor telefoneren. 
 
E-Mails. In het algemeen werd een op de vijf e-mails niet beantwoord of pas na vijf 
werkdagen. In bijna net zoveel e-mails stonden schrijf- en typefouten. Deze uitkomst wordt 
ondersteund door de internetenquête: 39% van de ondervraagden is (zeer) ontevreden over 
e-mailcontact met de gemeente. De directeur van Store Support: “Snelle of onvolledig 
beantwoorde mails leiden alleen maar tot nieuwe vragen. Dat kost niet alleen tijd, maar leidt 
ook tot irritatie. Ook als in mails duidelijk fouten staan, kom je als overheid niet betrouwbaar 
over.”  
 
Tabel percentages tevreden mystery shoppers voor bellen en e-mailen per gemeente 
Percentages geven een aanduiding van het serviceniveau per gemeente.  
 
Positie Gemeente Provincie Mystery 

bellen 
Mystery 
E-mailen 

Totaal 

1 Utrecht Utrecht 82% 85% 84% 

2 Arnhem Gelderland 84% 78% 81% 

3 Assen Drenthe 81% 79% 80% 

4 Amsterdam Noord-Holland 90% 67% 78% 

5 Zwolle Overijssel 91% 62% 77% 

6 Heerlen Limburg 78% 74% 76% 

7 Rotterdam Zuid-Holland 91% 61% 76% 

8 Middelburg Zeeland 90% 61% 76% 

9 Maastricht Limburg 84% 67% 75% 

10 Amersfoort Utrecht 85% 65% 75% 

11 Groningen Groningen 69% 80% 74% 

12 Enschede Overijssel 73% 72% 73% 

13 Almere Flevoland 87% 56% 71% 

14 Eindhoven Noord-Brabant 78% 61% 69% 

15 Den Haag Zuid-Holland 86% 51% 69% 

16 Lelystad Flevoland 78% 56% 67% 

17 ’s-Hertogenbosch Noord-Brabant 79% 55% 67% 

18 Nijmegen Gelderland 78% 56% 67% 

19 Smallingerland Friesland 82% 51% 66% 

20 Leeuwarden Friesland 78% 54% 66% 

21 Delfzijl Groningen 73% 57% 65% 

22 Emmen Drenthe 81% 49% 65% 

23 Haarlem Noord-Holland 62% 61% 61% 

24 Vlissingen Zeeland 87% 34% 60% 

Totaal   81% 62% 72% 

 
Hoogste scores voor Tevredenheid 
 
Top drie e-mail 
Utrecht      85% 

Groningen     80% 

Assen      79% 

 

Top drie telefoon 
Rotterdam en Zwolle   91% 

Amsterdam en Middelburg 90% 

Almere      87% 
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Laagste scores voor Tevredenheid 
 
Top drie e-mail 
Vlissingen     34% 

Emmen      49% 

Den Haag en Smallingerland 51% 

 

 

Top drie telefoon 
Haarlem      62% 

Groningen     69% 

Delfzijl en Enschede   73% 

 
Onderzoek 2: de Internetenquête 
 
Bijna negenduizend mensen deden in februari mee aan een internetenquête over 
gemeentelijke dienstverlening. De meeste ondervraagden waren redelijk tevreden over hun 
bezoek aan het gemeentehuis en telefonisch contact, maar minder te spreken over de 
beantwoording van e-mails en brieven. De totale dienstverlening beoordeelden de 
deelnemers gemiddeld met een 6,3. Het meest tevreden waren ze over inzameling van afval 
en straatverlichting, het minst over aanpak van hondenpoep en vaststelling van WOZ-
waarde. Een deel van de resultaten volgt hierna in tabellen. 
 

BELLEN 
 

Hoe vaak heeft u gebeld? 

1 keer   47% 

2 keer   23% 

3 keer   14% 

4 keer     6% 

5 keer of meer 10% 
 

Hoe tevreden bent u over telefonisch contact?  
 

Zeer ontevreden

Ontevreden

Neutraal

Tevreden

Zeer tevreden

36%22%

17%

7% 18%
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Waarom tevreden? (top 5) 

Vraag naar tevredenheid afgehandeld   51% 

Kreeg de gewenste persoon aan de lijn   44% 

Gewenste informatie ontvangen    39% 

Geringe wachttijd       34% 

Gemeente is telefonisch goed bereikbaar   29% 

 

Waarom ontevreden? (top 5) 

Vraag niet naar tevredenheid afgehandeld 58% 

Ondeskundigheid gemeentefunctionaris  26% 

Vaak moeten bellen     21% 

Kreeg de gewenste persoon niet aan de lijn 20% 

Totale afhandeling duurde erg lang  16% 

 

E-MAILEN 
 

Hoe tevreden bent u over contact per e-mail? 

Zeer tevreden      14% 

Tevreden       31% 

Neutraal        16% 

Ontevreden       20% 

Zeer ontevreden      19% 

 

Waarom tevreden? (top 5) 

Mijn e-mail werd snel beantwoord  53% 

Vraag naar tevredenheid afgehandeld  40% 

Heb de gewenste informatie ontvangen  38% 

Gemeente is per e-mail goed bereikbaar  33% 

Kreeg e-mailcontact met de juiste functionaris 22% 

 

Waarom ontevreden? (top 5) 

Vraag niet naar tevredenheid afgehandeld 37% 

Mijn e-mail werd niet snel beantwoord  27% 

Kreeg helemaal geen e-mailcontact met  

de juiste functionaris     26% 

Totale afhandeling duurde lang   20% 

Vaak moeten e-mailen     13% 
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BEZOEK AAN GEMEENTEHUIS 
 
Hoe lang duurde het voordat u geholpen werd? 

23%

< 5 min. 5-10 min. 10-15 min. 15-30 min. 30-60 min. > uur

32%

24%

13%

6%

1%

 
 
Hoe tevreden bent u over uw laatste bezoek aan het gemeentehuis? 

Zeer tevreden 21% 

Tevreden  46% 

Neutraal   19% 

Ontevreden  10% 

Zeer ontevreden   4% 
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Waarom tevreden? (top 5) 

Vraag naar tevredenheid afgehandeld  48% 

Geringe wachttijd      47% 

Totale afhandeling duurde niet te lang  40% 

Gewenste informatie ontvangen   25% 

Kreeg snel de gewenste persoon  

te spreken       21% 

 

CONTACT PER BRIEF 
 
Hoe tevreden bent u over contact per brief? 

Zeer tevreden        5% 

Tevreden       17% 

Neutraal        21% 

Ontevreden       27% 

Zeer ontevreden      31% 

 

Waarom tevreden? (top 5) 

Vraag naar tevredenheid afgehandeld  37% 

Gewenste informatie ontvangen   34% 

Mijn brief werd snel beantwoord   20% 

Gemeente is per brief goed bereikbaar  16% 

Kreeg contact met de juiste functionaris  16% 

 

Waarom ontevreden? (top 5) 

Vraag niet naar tevredenheid afgehandeld 53% 

Totale afhandeling duurde te lang  26% 

Mijn brief werd niet snel beantwoord  26% 

Ondeskundigheid gemeentefunctionaris  18% 

Kreeg helemaal geen contact met de 

gewenste functionaris     15% 

 

 

Gjalt Rameijer van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is niet geschrokken van de 
uitkomsten van het onderzoek. “Ik vind het moeilijk om te beoordelen of gemeenten hun 
telefonische beantwoording beter op orde hebben dan de e-mail, maar het is zeker zo dat er 
verschillen zijn op het niveau van dienstverlening. We zitten in een omslagfase. Hoewel dat 
geen excuus is, kun je zeggen dat gemeenten veel aan hun hoofd hebben. Vanwege de 
komende bezuinigingen moeten ze nadenken over welke taken ze wel en welke ze niet meer 
kunnen uitvoeren. Het aardige is dat die hele discussie over kerntaken juist kansen biedt 
voor gemeenten. Het is een uitgelezen moment voor gemeenten om een stap vooruit te 
zetten. Als VNG hebben we een document gemaakt over het centraal stellen van de klant. 
Wij hopen dat de gemeenten dat document straks zullen opnemen in hun bestuursakkoord.“ 
 

Naar een artikel uit Kassa, 
april/mei 2010 
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Tekst 2 

 

Oei, ze kijken! 

 
(1) Juist als we het niet kunnen 
gebruiken, gebeurt het vaak. We 
voelen het bloed naar onze wangen 
stijgen wanneer we eindelijk de moed 
hebben gevonden om die leuke vrouw 5 

een drankje aan te bieden, of wanneer 
we net begonnen zijn in een nieuwe 
baan en in een vergadering naar onze 
mening wordt gevraagd. Het gebeurt 
als we een leugentje vertellen, een 10 

verkeerde opmerking eruit flappen, of 
alleen maar dénken dat anderen het 
vast een heel ongepaste opmerking 
vinden. 
(2) Het gemene aan blozen is dat we 15 

er geen invloed op kunnen uitoefenen. 
De doorbloeding van de huid wordt 
geregeld door ons autonome zenuw-
stelsel, dat zelfstandig en buiten onze 
wil om werkt. De fijne adertjes 20 

verwijden zich, waardoor er meer 
bloed naar ons gezicht stroomt. Dat 
geeft een gevoel van warmte en een 
rode kleur aan onze wangen, oren en 
hals. Die kleur komt snel op en trekt 25 

meestal relatief snel weer weg. Maar – 
om het nóg gemener te maken – 
omdat de warmte wat langer blijft 
hangen, voelt het alsof we veel langer 
rood zijn. 30 

(3) Waarom zet ons lichaam ons 
eigenlijk zo voor gek? “Blozen kost het 
lichaam best moeite, dus het zou gek 
zijn als het geen functie heeft”, zegt 
Corine Dijk, die aan de Rijksuniversi-35 

teit Groningen onderzoek doet naar 
blozen, bloosangst en de communica-
tieve functie van blozen. Net zoals we 
via gezichtsuitdrukkingen communi-
ceren, maken we aan anderen waar-40 

schijnlijk iets duidelijk door te blozen – 
of we nu willen of niet. 

(4) Het belangrijkste kenmerk van 
blozen is namelijk dat het altijd in het 
gezelschap van andere mensen 45 

gebeurt. Twee dingen spelen daarbij 
een rol, zo is gebleken: de grootte en 
de locatie van het ‘publiek’. In de regel 
geldt dat hoe meer mensen er aan-
wezig zijn, hoe harder we blozen. In 50 

een onderzoek kregen proefpersonen 
bijvoorbeeld een gênante opdracht: ze 
moesten in hun eentje voor de camera 
een liedje zingen, en vervolgens 
werden die beelden onverwacht 55 

vertoond in het gezelschap van 
onbekenden. De blos die zo werd 
opgeroepen, was veel sterker als er 
vier personen meekeken dan als er 
maar één persoon meekeek. 60 

(5) Uit een ander onderzoek bleek 
onlangs dat het verschil maakt naar 
welke kant van het gezicht het publiek 
kijkt. Proefpersonen die een liedje 
moesten zingen terwijl de proefleider 65 

naast hen stond en naar hen keek, 
werden roder en warmer aan de kant 
van de proefleider. Dit ondersteunt de 
gedachte dat de blos bedoeld is om 
gezien te worden. 70 

(6) De Britse psycholoog Raymond 
Crozier heeft als een van de weinigen 
nauwkeurig onderzocht in welke 
situaties we blozen. Hij kwam tot twee 
soorten omstandigheden: als we in het 75 

middelpunt van de belangstelling staan 
– of dit nu op een positieve, neutrale of 
negatieve manier is – of als er een 
persoonlijk of gevoelig onderwerp ter 
sprake komt. De kern van blozen is 80 

volgens Crozier dat we onszelf zien 
door de ogen van anderen: we worden 
ons plotseling bewust van hoe anderen 
ons zien en beoordelen. Met een blos 
laat je dus zien dat je gevoelig bent 85 
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voor de mening van de ander. Zo 
zullen we waarschijnlijk heviger blozen 
in gezelschap van een heel aantrekke-
lijk persoon dan van iemand die ons 
koud laat, omdat we het dan minder 90 

belangrijk vinden om een goede indruk 
te maken. 
(7) Overigens hoeven die anderen niet 
altijd lijfelijk aanwezig te zijn voor een 
blos, bewees Corine Dijk onlangs. Ze 95 

liet proefpersonen op de computer 
chatten met een andere onderzoeks-
deelnemer, met of zonder webcam. De 
andere deelnemer was in werkelijkheid 
een proefleider. Tijdens het gesprek 100 

stelde hij onverwacht een gênante 
vraag: “Zeg, ik vind je leuk, wanneer 
heb jij voor het laatst seks gehad?” 
Met of zonder webcam werd er 
systematisch gebloosd bij deze vraag. 105 

Het kan dus ook om een ingebeelde of 
ervaren aanwezigheid van anderen 
gaan, concludeert Dijk. 

(8) Gelukkig zitten er veel positieve 
kanten aan de signalen die we 110 

uitzenden door te blozen. “Het kan 
verzoenend werken in veel situaties”, 
zegt Dijk. “Als je per ongeluk een kop 
koffie over iemand heen gooit en je 
bloost, dan laat je zien dat je je 115 

schaamt. Het maakt duidelijk dat je 
gevoelig bent voor het oordeel van de 
ander. Dat kan dus van geval tot geval 
verschillen. De baas zal waarschijnlijk 
minder blozen als hij een kop koffie 120 

over een medewerker gooit, dan 
andersom.” 
(9) Dijk noemt nog een ander voordeel 
van blozen. “Mensen zijn vaak bang 
dat ze een open boek zijn door te 125 

blozen. Maar het is juist ook heel fijn 
als mensen hun gevoelens tonen, 
vooral in groepsverband. Als die ene 
man door je rode hoofd bijvoorbeeld 
ziet dat je hem leuk vindt, hoeft dat 130 

helemaal niet ongunstig te zijn.” 
 

 Naar een artikel van Janneke Gieles, 
 Psychologie magazine, oktober 2007  
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Tekst 3 

 

U een kans, zij een kans 
 

 
 
 
 
De Nationale Postcode Loterij is 
de grootste goede-doelenloterij van 
Nederland. Sinds 1989 werd er 2,7 
miljard euro geschonken aan 
inmiddels 64 organisaties die zich 
inzetten voor de bescherming van 
mens en natuur. 
 
Ook Natuurmonumenten deelt in 
de opbrengst van de loterij, dit jaar 
voor 15,7 miljoen euro. Met dit geld 
realiseert Natuurmonumenten 
belangrijke natuurprojecten in 
Nederland, waaronder het aankopen 
van verschillende weide- en 
landbouwgebieden op Texel om zo 
de prachtige natuur te behouden. 

Natuur en milieu een kans, maar u 
ook. 
Want tegenover uw steun staan 
grote prijzen. Zoals de Postcode 
Kanjer van 29,7 miljoen euro en 
honderdduizenden andere prijzen. 
 

Meedoen is eenvoudig. 
Bel 0909-0033 (15cpm) of meld u 
aan via internet: 
www.postcodeloterij.nl. 
Voor € 9,75 per lot speelt u al 

mee. 
Alvast hartelijk 
dank voor uw 
deelname.

 
Naar een advertentie in Natuurbehoud, 
april 2010 

 

Lepelaar met haar jong in natuurgebied De Schorren op Texel
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Tekst 4 

 

De macht van de Numerati  
 
(1) We laten de hele dag sporen 
achter. Via internet vertel je welke 
sites je vandaag hebt bezocht, de 
supermarkt kent dankzij de klanten-
kaart jouw voorkeur voor een bepaald 5 

merk koffie en de creditcardmaat-
schappij weet van jouw vakantie-
plannen. Zo zwerven er overal in com-
putersystemen duizenden puzzel-
stukjes van ons privéleven rond. Door 10 

al die stukjes zorgvuldig te verzamelen 
en te koppelen, is ons doen en laten in 
kaart te brengen. Door die kennis 
handig te gebruiken, zijn we straks op 
allerlei gebieden nog beter te 15 

beïnvloeden.  
(2) Wat gebeurt er met die puzzel-
stukjes informatie? Die worden 
verzameld door de Numerati. Numerati 
zijn mensen die voor een bedrijf 20 

digitale gegevens van consumenten en 
werknemers verzamelen. In zijn boek 
‘De Numerati’ schrijft Stephen Baker: 
“Tegenwoordig bespioneren we elkaar 
en versturen we bijna elk uur nieuwe 25 

gegevens.” Het begon allemaal met de 
opkomst van de computerchip. “Chips 
zijn inmiddels het hart van onze 
mobiele telefoons, van de systemen in 
onze auto’s, van onze digitale 30 

camera’s en natuurlijk van onze com-
puters. Ze onthouden elke instructie en 
elke klus die ze voor ons uitvoeren. Op 
zichzelf zijn al die stukjes informatie zo 
goed als waardeloos. Maar als je al die 35 

kleine deeltjes geduldig verzamelt en 
samenvoegt, ontdek je patronen: 
hoeveel wc-papier we gebruiken, hoe 
onze werkdag eruitziet en welke weg 
we afleggen door de supermarkt.” 40 

(3) We zijn eraan gewend geraakt, dat 
reclamemakers ons allerlei spullen 
proberen aan te smeren. Tot nu toe 

waren hun tactieken gericht op de 
massa. Consumenten werden 45 

ingedeeld in doelgroepen, gebaseerd 
op bijvoorbeeld leeftijd, inkomen of 
sekse. Wanneer je reclame maakte, 
plaatste je een advertentie in de 
kranten die een bepaalde groep 50 

mensen las of kocht je zendtijd op de 
radiozenders waar een bepaalde 
doelgroep naar luisterde. 
(4) “Maar de tijden zijn veranderd”, 
zegt Baker. “De consument heeft 55 

steeds specifiekere wensen en dat 
dwingt fabrikanten om producten te 
maken met precies de juiste kleur, 
smaak, vorm en prijs. En dat betekent 
ook dat men in toenemende mate op 60 

zoek moet naar wat de klant als 
individu leuk, lekker, mooi en betaal-
baar vindt. Een handige manier om dat 
te doen, is door de gegevens te 
bestuderen die we zelf constant 65 

produceren.” 
(5) Een van de plekken waar de 
Numerati de komende jaren hun slag 
gaan slaan, is de supermarkt. Baker: 
“Je komt bij de kassa en je geeft jouw 70 

klantenkaart. De caissière scant 
daarna het artikel en de supermarkt 
weet nu precies wat je hebt gekocht. 
Het is een overeenkomst die we al 
jaren sluiten. Winkels geven ons een 75 

korting van een paar euro per week, in 
ruil voor gegevens over ons complete 
boodschappenlijstje.” 
(6) Wat kun je op basis van kassabon-
netjes over de individuele koper te 80 

weten komen? Dat blijkt verrassend 
veel. Maar daarna kun je met die 
gegevens weinig meer doen. Het 
probleem is namelijk dat de klant pas 
wordt ‘herkend’ als hij, met zijn 85 

klantenkaart, bij de kassa komt. De 

Pagina: 520Voor 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-0011-a-12-2-b 12 lees verder ►►►

kans om hem dan nog een mooie 
aanbieding te doen en invloed uit te 
oefenen op zijn aankopen, is verkeken. 
Baker: ”Het wordt echter een heel 90 

ander verhaal als de baas weet wie er 
precies in zijn winkel rondwandelt. En 
dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren. 
Gezichtsherkenning via een paar 
camera’s bij de ingang is een mogelijk-95 

heid. Maar ook het boodschappenkar-
retje zou wel eens een grote rol 
kunnen gaan spelen.” 
(7) In de jaren negentig van de vorige 
eeuw werden er in Amerika proeven 100 

gedaan met zogenaamde smart carts. 
De klant haalde zijn klantenkaart door 
de gleuf van een computer in een 
winkelwagentje en werd vervolgens 
langs allerlei aanbiedingen geleid. Het 105 

product is dan voorzien van een 
bepaalde chip, die ervoor zorgt dat het 
winkelwagentje precies registreert wat 
de klant koopt. Houtskool en karbo-
nade? Op het schermpje van de 110 

computer verschijnt een aanbieding 
voor aanmaakblokjes voor de 
barbecue.  
(8) Het systeem kan zelfs ongewenste 
klanten wegjagen. Supermarkten 115 

hebben een hekel aan mensen die 
alleen maar de aanbiedingen kopen en 
zo allerlei winkels aflopen. Een koop-
jesjager kost alleen maar geld. Als die 
langskomt, bestook je hem via het 120 

schermpje met dure kaviaar en 
kostbare wijntjes. 
(9) Het werk van de Numerati houdt 
niet op bij winkelwagentjes. Ook op de 
werkvloer worden steeds meer 125 

gegevens bijgehouden. De gemiddelde 

kantoormedewerker begint zijn dag 
met een kopje koffie, blikt even door 
ochtendkrant of privémail en volgt 
leuke filmpjes op YouTube. Baker: 130 

“Mensen met een kantoorbaan hebben 
altijd van dat soort prettige werkuitstel-
lende rituelen gehad.” Voor Ameri-
kaanse sporters is het al jaren heel 
normaal dat hun prestaties nauwkeurig 135 

worden bijgehouden. “Zoiets gaat ook 
met werknemers gebeuren”, zegt 
Baker. 
(10) “Bij het bekende bedrijf IBM 
probeert men de kwaliteiten van mede-140 

werkers aan te geven door te onder-
zoeken wat ze elke dag doen, wat voor 
contacten ze hebben, welke kwali-
teiten, met wie ze wel en niet kunnen 
opschieten, hoeveel uur ze per dag 145 

reizen. Hierdoor kan de directie nog 
beter inschatten waar een medewerker 
op zijn plek is.” 
(11) Makers van dit soort systemen 
benadrukken uiteraard de positieve 150 

kanten. Want het zou toch geweldig 
zijn als een supermarkt precies weet 
wat jij als consument nodig hebt en dat 
een baas ineens precies kan zien waar 
jouw sterke kanten liggen. Dan kan hij 155 

je op die plekken inzetten, waar je het 
best tot je recht komt! “Ik geloof er 
geen barst van”, zou je willen zeggen. 
Je zou hun dat ook graag willen ver-
tellen. Als je maar niet zo bang was 160 

dat zo’n opmerking ergens in een 
computerbestand ervoor zou kunnen 
zorgen, dat de opmerking ‘geschikt’ 
achter jouw naam zomaar ineens in 
‘ongeschikt’ zou veranderen.165 

 
Naar een artikel van André Kesseler, 
Kijk nr. 2, 2010 
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Tekst 5 

 

Planten met pit 
 
(1) De kranten staan er bol van: brand-
stoffen zoals steenkool, aardgas en 
aardolie raken op! Teveel CO2-uitstoot 
veroorzaakt klimaatverandering! 
Bedrijven en landen moeten energie 5 

besparen en naar andere mogelijk-
heden zoeken. Maar eigenlijk is er 
helemaal geen tekort aan energie op 
aarde. De zon straalt driehonderd maal 
zo veel energie op de aarde als de 10 

mens nodig heeft. Een groot deel daar-
van gebruikt de plantenwereld om te 
groeien. De energie die planten op die 
manier opslaan, kunnen wij weer 
benutten. 15 

 

Akker met koolzaad 

 
(2) Ook een land als Nederland draait 
mondjesmaat mee in de bio-energie. 
Zo produceerde Lelystad Airport in 
2007 zo’n 15.000 liter koolzaadolie van 
planten die op 10 hectare van het 20 

eigen terrein waren gezaaid. Men had 
berekend dat hiermee alle voertuigen 
van de luchthaven een jaar lang 
konden rondrijden. In 2005 werd ruim 
4 procent van het Nederlands elektri-25 

citeitsverbruik opgewekt uit plantaardig 
materiaal dat gekweekt is voor de 
energieproductie. 
(3) In een land als Saudi-Arabië wordt 
zo’n 90 procent van alle gewassen 30 

gebruikt voor de productie van brand-

stoffen als bio-ethanol1) en biodiesel2). 
Verder werken de afvalverbrandings-
installaties van verschillende landen 
op gft- en papierafval en zijn er enkele 35 

kleine centrales die groene stroom 
opwekken door houtsnippers te 
verbranden. Veel kolencentrales 
voegen dierlijk en plantaardig afval toe 
en mogen hun product eveneens 40 

duurzaam noemen. En dan is er nog 
Synthetic Natural Gas, ‘groen aardgas’ 
dat via vergisting3) of een ander 
vergassingsproces wordt gemaakt uit 
plantaardig materiaal. 45 

(4) Onlangs hebben Wageningse 
onderzoekers onderzocht welke 
gewassen de meeste energie 
opleveren. Voor de winning van 
brandstoffen kwamen tropische 50 

gewassen zoals oliepalm en suikerriet 
als beste uit de bus. Dat komt vooral 
doordat die het hele jaar door groeien, 
waardoor de productie per hectare 
hoog is. Gras kwam eveneens naar 55 

voren als een goede kandidaat voor 
groene grondstof. Een minpuntje van 
gras is, dat de opbrengst per hectare 
vrij laag is. 
(5) Maar het produceren van biobrand-60 

stoffen kent ook een keerzijde. Kool-
zaad, maïs, suikerriet en soja worden 
veel gebruikt voor de productie van 
biobrandstoffen. Deze gewassen 
nemen vruchtbare landbouwgrond in 65 

beslag. Het verbouwen van voedsel-
gewassen voor energiewinning kan 
leiden tot voedseltekorten. Moet een 
Afrikaan verhongeren zodat een 
Amerikaan in zijn grote auto kan rond-70 

rijden? Daar komt bij dat veel olie-
houdende gewassen worden gekweekt 
in tropische, meestal arme landen. 
Grootschalige teelt van energie-
gewassen kan nadelige sociale en 75 
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maatschappelijke gevolgen hebben 
voor de lokale bevolking. Hoe is het 
bijvoorbeeld gesteld met de arbeids-
omstandigheden en met kinderarbeid? 
 

 
algenvijver 

 
(6) Het telen van algen als materiaal 80 

voor biobrandstof is veel ingewikkelder 
dan het verbouwen van maïs of soja. 
Daardoor was het lange tijd veel te 
duur en werd er vroeger geen onder-
zoek naar gedaan. De stijgende olie-85 

prijs heeft daar verandering in 
gebracht, want kleine bedrijven die 
onderzoek doen naar de ontwikkeling 
van biobrandstof, schieten als padden-
stoelen uit de grond. Eén daarvan is 90 

HR BioPetroleum, een partner van 
Shell, die eind 2008 een demonstratie-
fabriek in Hawaï opende. In Nederland 
experimenteert Ingrepro met een 
proeffabriek in het Friese Hallum. Zelfs 95 

de KLM heeft aangekondigd dat het 
bedrijf met algenproducent AlgaeLink 
gaat samenwerken voor de ontwikke-
ling van kerosine uit algen. Rond 2010 
moeten er vliegtuigen op biokerosine 100 

vliegen. 
(7) Voorstanders van algenolie 
bejubelen de voordelen van het 

kweken van algen. Daarbij wordt 
immers geen beslag gelegd op land-105 

bouwgrond. Verder verdubbelen de 
algen zich onder gunstige omstandig-
heden elke dag. Sommige algen-
soorten bestaan van nature al voor 
bijna de helft uit olie. De olieopbrengst 110 

van een vijvertje algen kan dus enorm 
zijn. De opbrengst hangt in de praktijk 
sterk af van de omstandigheden waar-
onder het kweken plaatsvindt en de 
gekozen algen. Er is dus nog veel 115 

onderzoek nodig. HR BioPetroleum 
ontwikkelde een eigen algensoort en 
claimt daarmee op Hawaï tussen de 
60.000 en 140.000 liter olie per hec-
tare per jaar te kunnen produceren. 120 

(8) Doordat de proeffabrieken nog niet 
lang genoeg hebben gedraaid, blijven 
de precieze kosten voor het produ-
ceren van een vat algenolie tot nu toe 
onduidelijk. Sommige producenten 125 

claimen dat 80 of zelfs 50 dollar per 
vat haalbaar zou zijn. De kosten 
worden voor een belangrijk deel 
bepaald door kweekmethoden en het 
oliegehalte van de gebruikte algen-130 

soort. Er is in elk geval nog veel 
onderzoek nodig naar het verbeteren 
van de efficiëntie van het proces. 
Daarbij ligt de nadruk op vermindering 
van het energieverbruik bij het oogsten 135 

en mengen van de algenbrij. Ten slotte 
moet niet alleen het oliebestanddeel, 
maar 100 procent van de algenbio-
massa nuttig worden gebruikt. Pas dan 
zou het proces economisch rendabel 140 

kunnen worden, zeggen onderzoekers. 

 
Naar een artikel van Bastienne Wentzel, 
Life Sciences, 7 april 2009 

 
 

 

noot 1 bio-ethanol: brandstof gemaakt uit planten 

noot 2 biodiesel: brandstof die wordt gewonnen uit plantaardige oliën 

noot 3 vergisting: reactie waarbij suikers met behulp van bacteriën worden omgezet in alcohol en  

 koolstofdioxide 
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De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 
 
 

einde  
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KB-0011-a-12-2-u 

Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2012 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Tekst 1 

 
 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 

 
1 Hoeveel mystery shoppers heeft het bureau Store Support bij het eerste 

onderzoek ingezet? 
 
 ............................................................................................................................  
 
2 Voor welke twee tekortkomingen krijgen gemeenten in het eerste onderzoek 

aftrekpunten bij het onderdeel e-mailen? 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
3 Over welke gemeente zijn de mystery shoppers het minst tevreden bij het 

onderdeel ‘bellen’? 
 
 ............................................................................................................................  
 
4 Wat is de overeenkomst tussen de gemeenten Den Haag en Smallingerland 

bij het onderzoek met mystery shoppers naar e-mailverkeer? 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
5 Welk percentage van de bellers met het gemeentehuis vond de 

gemeentefunctionaris ondeskundig? 
 
 ............................................................................................................................  
 
6 Hoeveel procent van de bellers is “zeer tevreden” over de contacten met het 

gemeentehuis? 
 
 ............................................................................................................................  
 
7 Hoeveel procent van de bezoekers van een gemeentehuis moest langer dan 

een uur wachten voordat afhandeling plaatsvond? 
 
 ............................................................................................................................  
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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8 Welke reden voor tevredenheid over het mailen wordt het vaakst genoemd? 
 
 ............................................................................................................................   
 
 ............................................................................................................................  
 
9 Hoeveel procent is zeer ontevreden over de contacten per brief? 
 
 ............................................................................................................................  
 
10 Waarover gaat het document dat de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten heeft opgesteld? 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 

Tekst 2 

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

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

Pagina: 529Voor 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-0011-a-12-2-u 6 lees verder ►►►

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 6 A B C D 

 
 7  ............................................................................................................................  

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

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 1  .........................................................................................................................  
 
2  .........................................................................................................................  
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 
 

Tekst 5 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 
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 20  ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 1  .........................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
2  .........................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
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Schrijfopdracht 
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 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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 ............................................................................................................................  
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 ............................................................................................................................  
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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KB-0011-a-12-2-o-E*   

erratumblad 2012-2 
 

Nederlands CSE KB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen Nederlands KB vmbo op maandag 18 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 2 bij vraag 2  Samenvattingsopdracht moet de kandidaat weten dat deze 
maximaal 150 woorden voor de samenvatting mag gebruiken in plaats van maximaal 
125 woorden.  
 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
  
 
drs. H.W. Laan 
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KB-0011-a-11-1-o 

Examen VMBO-KB 

2011 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 
 
Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 

Dit examen bestaat uit 23 vragen, een samenvattingsopdracht en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 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
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Tekst 1 
 

4p 1 Zoekend lezen 
Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
1 Welke camera heeft de meeste megapixels? 
2 Hoe groot is het display van de Casio Exilim EX-FH20? 
3 Welke twee camera’s kregen in de test het testoordeel “voldoende”?  
4 Hoeveel verschillende merken camera’s werden er gebruikt bij deze test? 
5 Welke camera heeft de kortste ontspanvertraging met autofocus? 
6 Noem de vier eigenschappen waarop volgens de tabel de ‘Beoordeling’ in 

deze test plaatsvindt. 
7 Welke camera is het zwaarst? 
8 Welke camera heeft een body die het binnendringen van water verhindert?  
9 Wat is de prijs van de goedkoopste camera? 
10 Hoeveel foto’s kun je met de Panasonic Lumix DMC-FS15 maximaal maken, 

zonder de accu opnieuw op te laden? 
 
 

Tekst 2 
 

9p 2 Vat de tekst ‘De verleiding om te eten’ samen in maximaal 165 woorden. 
Besteed alleen aandacht aan de volgende punten: 
1 een omschrijving van het tekstonderwerp 
2 de vergelijking van het probleem met roken  
3 twee gevolgen van overgewicht voor dikke mensen   
4 het gevolg van overgewicht voor de maatschappij 
5 drie oorzaken van het probleem volgens veel deskundigen 
6 de vraag in hoeverre de fabrikanten de schuld hebben van het 

overgewichtprobleem 
7 de vijf belangrijkste tegenmaatregelen. 
 
Maak er een samenhangend geheel van. Gebruik geen telegramstijl. Noem niet 
onnodig voorbeelden. Tel het aantal woorden en zet het aantal eronder. Zet de 
titel erboven. 
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Tekst 3 
 

1p 3 Een afbeelding in een advertentie kan verschillende functies hebben. 
De afbeelding  
1 trekt de aandacht. 
2 voegt nieuwe inhoudselementen aan de tekst toe. 
3 is nodig om de tekst te kunnen begrijpen. 
 
Welke functie of functies heeft de afbeelding in deze advertentie? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C 1 en 2 
D 2 en 3 
 

1p 4 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 
A aantonen dat je als weginspecteur flexibel moet zijn  
B lezers ervan overtuigen aanwijzingen van de weginspecteur op te volgen 
C mensen interesseren voor een baan als weginspecteur 
D misverstanden over de weginspecteur wegnemen 
 

1p 5 Voor welke lezers van de Volkskrant is deze advertentie vooral bedoeld? 
A voor alle verkeersdeelnemers 
B voor hulpverleners 
C voor mensen die te maken hebben gehad met pech onderweg 
D voor mensen die willen werken als weginspecteur 
 
 

Tekst 4 
 

1p 6 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in alinea 1 ingeleid? 
A door het geven van een voorbeeld dat in het artikel wordt uitgewerkt 
B door het introduceren van een deskundige 
C door het noemen van de aanleiding voor het schrijven van het artikel 
D door het stellen van de centrale vraag in het artikel 
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Gebruik de volgende informatie bij het maken van de vragen 7 en 8. 
We kunnen de tekst verdelen in vijf delen: 
Deel 1: alinea 1 
Deel 2: alinea’s 2, 3 en 4 
Deel 3: alinea’s 5, 6, 7 en 8 
Deel 4: alinea 9 
Deel 5: alinea 10 
 

1p 7 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 2 (alinea’s 2, 3 en 4)? 
A Aandacht vragen voor problemen soms succesvol 
B Acties van SIRE belangrijk voor jongeren 
C Ook buiten op het sportveld 
D Vervolgacties overbodig 
 

1p 8 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 3 (alinea’s 5 tot en met 8)? 
A Een excuus voor onbehoorlijk gedrag 
B Internet en kritiek 
C Oordelen over aanpak en resultaat 
D Wetenschap en reclamecampagnes 
 

2p 9 In alinea 3 stelt voorzitter Winkelman dat de campagne ‘Je bent een rund als je 
met vuurwerk stunt’ tot aanwijsbaar minder slachtoffers heeft geleid. 
Kok noemt andere oorzaken voor de afname van het aantal slachtoffers. 

 Welke twee oorzaken noemt hij? 
 

1p 10 In deze tekst laat de schrijver enkele deskundigen aan het woord. 
Hoe gebruikt hij hun uitspraken? 
A Hij betwijfelt of de uitspraken juist zijn. 
B Hij geeft de uitspraken weer zonder verder commentaar. 
C Hij vermeldt de uitspraken vooral om zijn eigen standpunt te verduidelijken. 
D Hij zegt dat hij het oneens is met de uitspraken. 
 

1p 11 Welke bedoeling heeft de schrijver met de vijfde alinea van de tekst? 
Hij wil vooral laten zien 
A dat het moeilijk is om te onderzoeken hoe succesvol ideële reclame is. 
B dat onderzoek van SIRE naar effect van campagnes twijfelachtig is. 
C dat SIRE-campagnes door het publiek erg worden gewaardeerd. 
D dat sommige SIRE-campagnes na afloop worden onderzocht op hun effect. 
 

2p 12 Mevrouw Das gelooft niet dat bepaalde campagnes van SIRE effect hebben. 
 Welke twee redenen noemt zij? 

 
1p 13 Wat is het hoofddoel van de schrijver met de tekst ‘SIRE: voor een beter volk’? 

A amuseren 
B eigen gevoelens uitspreken 
C informeren 
D tot handelen aanzetten 
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1p 14 Wat is het verband tussen alinea 9 en alinea 10? 
A Alinea 9 en 10 vormen een opsomming. 
B Alinea 9 en 10 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 10 geeft een toelichting op het in alinea 9 genoemde. 
D Alinea 10 geeft een verklaring voor het in alinea 9 genoemde. 
 

1p 15 Wat is de hoofdgedachte van de tekst ‘SIRE: voor een beter volk’? 
A SIRE bedenkt maatschappelijk relevante campagnes die heel veel Neder-

landers prachtig vinden en aanzetten om met elkaar in discussie te gaan. 
B SIRE is al geruime tijd actueel in het gebruik van schokkende campagnes 

voor gedragsverandering en is vaak erg succesvol. 
C SIRE voert korte campagnes over maatschappelijke onderwerpen, maar het 

is de vraag of ze zo succesvol zijn als SIRE het voorstelt. 
D SIRE zou langere campagnes moeten voeren om echt succesvol te zijn, 

maar dat is veel te kostbaar. 
 
 

Tekst 5 
 

1p 16 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in alinea 1 ingeleid? 
A door een belangrijke deskundige aan de lezer voor te stellen 
B door een belangrijke vraag te stellen 
C door een korte samenvatting te geven 
D door het probleem te schetsen dat in de tekst behandeld wordt 
 

1p 17 Wat is het verband tussen alinea 3 en alinea 4? 
A Alinea 3 en 4 vormen een opsomming. 
B Alinea 3 en 4 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 4 geeft een voorbeeld bij de inhoud van alinea 3. 
D Alinea 4 noemt een gevolg van de inhoud van alinea 3. 
 

2p 18 Welke twee redenen worden genoemd voor de grote rol van serious gaming in 
Nederland? 
 

1p 19 In de regels 117-119 staat: “want er is nog heel weinig kennis over wat mensen 
nu precies leren van serious games”. 

 Citeer de zin uit de alinea’s 4 en 5 waarin hetzelfde staat. 
 

1p 20 Wat is het verschil tussen de meningen van Van Mastrigt en Mayer over serious 
games? 
 

1p 21 Welke overeenkomst is er tussen de meningen van Van Mastrigt en Mayer over 
de rol van serious games? 
Beiden denken ze, 
A dat bij serious games het leereffect niet voorop hoeft te staan. 
B dat serious games de studieboeken niet helemaal zullen verdringen. 
C dat serious games door gebruikers niet leuk hoeven te worden gevonden. 
D dat serious games hun oorsprong hebben in de fun game-industrie.  
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1p 22 Hoe kun je de inhoud van alinea 9 het beste weergeven? 
A een advies geven 
B een mening van een deskundige geven 
C een samenvatting van de tekst geven 
D een toekomstbeeld schetsen 
 

1p 23 Een schrijver kan in zijn tekst gebruik maken van: 
1 feiten 
2 zijn eigen mening 
3 de mening van anderen. 
Wat gebruikt de schrijver in deze tekst? 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
 

1p 24 Wat is het belangrijkste doel van de schrijver met deze tekst? 
A lezers ertoe aanzetten serious games te gebruiken bij langdurige projecten 
B lezers informatie geven over de toenemende rol van serious games in 

Nederland 
C lezers overtuigen van het belang van serious games bij verschillende 

trainingsmethoden 
D lezers waarschuwen voor de grote verschillen tussen serious games en fun 

games 
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Schrijfopdracht 
 
Jij bent lid van de leerlingenraad van jouw school. In de lessen op jouw school 
wordt veel gebruik gemaakt van computergames. Niet alle ouders begrijpen dat 
gebruik. Sommigen van hen denken dat de school de leerlingen alleen maar 
zoet houdt met spelletjes. Het bestaan van deze misverstanden is voor de 
leerlingenraad aanleiding om het gebruik van computergames op een avond aan 
de orde te stellen. 
Tijdens een bespreking in de leerlingenraad wordt gezocht naar mogelijke 
onderwerpen voor deze avond. Jullie willen voorbeelden laten zien van 
gametoepassingen die volgens jullie nuttig in de les zijn. Er zijn nabootsingen 
van situaties in garages, die bij voertuigentechniek kunnen worden gebruikt. Er 
bestaan nabootsingen van rampen op de computer, die zo realistisch zijn, dat 
leerlingen er goed mee kunnen oefenen. Ook voor aardrijkskunde en economie 
bestaan dergelijke nabootsingen, bijvoorbeeld van de werking van een sluis of in 
de vorm van een bedrijfssimulatie.  
Jij krijgt de opdracht om namens de leerlingenraad een brief te schrijven naar 
een uitgever van een aantal zogenaamde “serious games”. Iemand kent een 
oud-leerling van de school, die toevallig ook directeur is van een uitgeverij. Hij 
weet dus al om wat voor school het gaat. Je moet in je brief het doel van de 
avond benadrukken, namelijk dat ouders een positief gevoel over “serious 
games” moeten krijgen. De uitgever moet de ouders duidelijk maken, dat deze 
computergames geen spelletjes zijn om de tijd te doden. 
 

13p 25 Opdracht: een brief 
Schrijf een brief naar de uitgeverij Onderwijs en Gaming, ter attentie van de 
uitgever, de heer Jan de Vries. Bedenk zelf een volledig adres van de uitgeverij. 
Nodig De Vries uit om te komen spreken op de thema-avond. Dateer de brief op 
2 februari 2011. Ga in de brief verder in op de volgende punten: 
− jezelf voorstellen: naam, leeftijd, schoolsoort 
− de aanleiding voor het schrijven van deze brief 
− de reden waarom juist deze uitgeverij is aangeschreven 
− het doel van de avond 
− de reden van dit doel 
− vraag om enkele games te komen demonstreren 
− vraag om drie onderwerpen te kiezen uit: voertuigentechniek, rampen, 

aardrijkskunde en economie 
− uitleg van het belang van serieuze games 
− vraag naar kosten van de uitgever voor deze avond 
− een verzoek om een spoedig antwoord. 
 

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. 

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-0011-a-11-1-o* 
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Tekst 1 
 
Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit zes bladzijden! 
 

 
Casio Exilim: minder pixels; best getest 
 
Kassa test vier nieuwe compactcamera’s 
 
Casio Exilim Ex-EFH20 (ca. € 420,–) 
Beste uit de test 

− 9 megapixel 
− 26-520 millimeter (20-voudige zoom) 
− ISO 100 – 1600 
− Optische beeldstabilisator 
− 3,0 inch display (230.400 pixels) 
 
Highspeed-video’s eindelijk betaalbaar 
 

Body De eerste compactcamera met 
highspeed-videofunctie, de Exilim EX-
F1, kostte bij zijn introductie in maart 
2008 ongeveer € 800,-. De EX-F1 
blonk toen uit met zijn unieke filmfunc-
ties. Casio komt nu met een nieuwe, 
goedkopere highspeed-camera: de 
EX-FH20. Hij bezit alle belangrijke 
kenmerken van de F1 – weliswaar in 
afgeslankte vorm – en op sommige 
terreinen zelfs wat meer, zoals de 
twintigvoudige zoom met een 
groothoek van 26 millimeter. 
Uitrusting & bediening De speciale 
highspeed-CMOS-sensor is van 1/1,8 
inch (EX-F1) naar 1/2,3 inch gekrom-
pen en de resolutie is verhoogd van 6 
naar 9,1 megapixel. Bij 40 fps fotogra-
feert de camera met zeven megapixel 
en bij 30 of minder foto’s met acht. Met 
Casio’s unieke highspeed-modus 
maakt u spannende slowmotion-films 
met 210, 420 of zelfs 1000 beelden per 
seconde, ook in gereduceerde 
resolutie, zoals bij de EX-F1. 

Beeldkwaliteit Ondanks de gestegen 
resolutie en de kleinere sensor zakt 
het ruisniveau onder dat van de F1. 
Het interne ruisfilter draagt hier zeker 
aan bij, maar zorgt er tevens voor dat 
de gemeten scherpte daalt. 
Snelheid De ontspanvertraging bij 
afzonderlijke opnamen is met 0,54 sec. 
te groot voor snapshots. U kunt dan 
beter terugvallen op highspeedfunctie. 
Accuduur Vier AA-batterijen. 
Opbrengst matig met 180 tot 1070 
foto’s. 
 

 
 
Anti-Shake De Casio FH20 bezit 
verschillende opties om bewogen 
foto’s tegen te gaan 

 
▲ 40 foto’s per seconde, highspeed-slowmotion, groothoek 
▼ Geen Full-HD, sterk scherpteverlies bij hoge ISO, matige accuopbrengst 
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Samsung WB500 (ca. € 300,–) 
 

− 10 megapixel 
− 24-240 millimeter (10-voudige zoom) 
− ISO 80 – 3200 
− Optische beeldstabilisator 
− 2,7-inch display (230.000 pixels) 

 
Record aan groothoekzoom 
 

Body Panasonics meest compacte 
megazoom, de Lumix TZ5, krijgt 
eindelijk concurrentie. Het eerste echte 
alternatief draagt de naam WB500 en 
is ontwikkeld in het laboratorium van 
Samsung. In een eerste vergelijking is 
de WB500 iets groter dan de Lumix. 
Om het tienvoudige zoomobjectief in 
de handzame, metalen body te kunnen 
plaatsen, valt de nieuwe Samsung met 
37 millimeter net wat dieper uit dan 
‘normale’ compactcamera’s. 
Uitrusting & bediening Het objectief 
is een knap staaltje ingenieurswerk en 
het onomstreden hoogtepunt van de 
WB500. Voor de eerste keer heeft een 
digitale compactcamera een tienvoudig 
zoomobjectief met een groothoek van 
24 millimeter – een record. De 
beeldstabilisatie is voor het gehele 
brandpuntsafstandenbereik inzetbaar. 
Met de handmatige controle over 
sluitertijd en diafragma ben je vrij om 
creatief te fotograferen. En de 
‘intelligente’ 2,7-inch-display is in staat 
zijn helderheid volautomatisch aan te 
passen aan het omgevingslicht. Een 
overeenkomst met de Lumix TZ5 zien 
we bij de videofunctie. Zoals de 
Panasonic filmt ook de WB500 in 
720p-HD-kwaliteit met 30 beelden per 
seconde. 

Beeldkwaliteit De WB500 heeft bij 
hoge ISO-waarden iets meer beeldruis 
dan de Lumix TZ5, anderzijds is de 
scherpte bij de lage gevoeligheden des 
te beter. Ongeveer 2400 lijnen bij ISO 
80 is een uitstekende score. En zelfs 
bij ISO 800 ligt de gemeten resolutie 
met bijna 1700 lijnen nog boven het 
resultaat van de TZ5. De geringe 
vertekening in de 24 millimeter 
groothoekstand is ook een applausje 
waard. 
Snelheid Met een ontspanvertraging 
van 0,5 seconden is de camera nog 
net geschikt voor snapshots en 
bovendien sneller dan de Panasonic 
TZ5 (0,8 s). 
Accuduur Met 150 tot 470 foto’s 
presteert de WB500 gemiddeld. 
 

 
 
Onhandig Afkortingen zijn niet altijd 
duidelijk en vereisen de 
handleiding. ‘ACB’ staat overigens 
voor contrastoptimalisatie 

 
▲ 10-voudige zoom met supergroothoek, goede scherpte, HD-video’s 
▼ Duidelijk aanwezige ruis bij hoge ISO-waarden, niet al te snel 
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Olympus μ Tough 6000 (ca. € 270,–) 
 

− 10 megapixel 
− 28 – 102 millimeter (3,6-voudige zoom) 
− ISO 50 – 1600 
− Optische beeldstabilisator 
− 2,7-inch display (230.000 pixels) 

 
Stilistische outdoor-compactcamera 
 

Body Het nieuwe design van de 
μ Tough 6000 oogt fris en modern. Met 
zijn gebogen lijnen en opvallende kleur 
(blauw, geel, oranje of wit) springt de 
camera in het oog. Maar niet alleen de 
uiterlijke verschijning valt in de smaak. 
Zoals de nieuwe benaming ‘Tough’ 
voor de outdoormodellen al doet 
vermoeden, is de camera ook extreem 
stevig gebouwd. Een afgedichte 
behuizing verhindert het binnendringen 
van water en maakt een duik van drie 
meter onder water mogelijk. Zelfs een 
val van anderhalve meter hoogte en 
temperaturen tot min tien graden 
Celsius moet de camera zonder 
schade doorstaan. 
Uitrusting & bediening Avontuurlijke 
fotografen zullen ook blij worden van 
de overige kenmerken. Zo bouwt 
Olympus, zoals ook al bij de μ 1030 
SW, een echte 28-millimetergroothoek 
in. En als eerste in de serie outdoor-
camera’s beschikt de μ Tough 6000 
over een heuse beeldstabilisator. Een 
uitstekende eigenschap, die we tot nu 
toe gemist hebben. Ook het ‘Tap-
control’-menu van de μ 1050 SW is 
weer aanwezig. Hiermee kunt u de 
camera, bijvoorbeeld onder water of in 
de sneeuw, met handschoenen 

bedienen door het kort aantikken van 
de behuizing. 
Beeldkwaliteit Na zo veel lof 
onthulden de metingen in het 
testlaboratorium helaas wel wat 
zwakke punten. Ruisarme foto’s zijn 
alleen mogelijk tot ISO 200. Bij de 
hogere lichtgevoeligheden neemt het 
aantal bonte pixels aanzienlijk toe. 
Snelheid Ook hier maakt de camera 
geen goede indruk. De inschakeltijd 
bedraagt 4,3 seconde en de 
ontspanvertraging van 0,91 seconde 
gaat in de richting van een middelgrote 
catastrofe. 
Accuduur De accu levert energie voor 
130 tot 430 opnames, een voldoende. 
 

 
 
Overzichtelijk Olympus heeft het 
menu herzien en verblijdt outdoor-
fotografen met een nieuw, smaakvol 
design 

 
▲ Stijlvolle en robuuste behuizing, groothoek, beeldstabilisator 
▼ Sterke beeldruis vanaf ISO 400, extreem langzaam 
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Panasonic Lumix DMC-FS15 (ca. € 200,–) 

 
− 12 megapixel 
− 29 – 145 millimeter (5-voudige zoom) 
− ISO 80 – 6400 
− Optische beeldstabilisator 
− 2,7-inch display (230.000 pixels) 

 
Geslaagd instapmodel 
 

Body De goedkope instapcamera 
Lumix FS15 heeft een prima 
afgewerkte metalen behuizing. 
Panasonic doet afstand van een 
modus-keuzewiel en vervangt het 
bedieningselement door een ‘Mode’-
toets. 
Uitrusting & bediening Ondanks zijn 
lage prijs verrast de Lumix FS15 met 
een omvangrijke uitrusting. Een 
resolutie van twaalf megapixels, een 
minimale brandpuntsafstand van 29 
millimeter, vijfvoudige optische zoom 
met beeldstabilisator, 
autofocustracking, een ‘Intelligent 
Auto’, alles is voorhanden om het 
beginnende fotografen makkelijk te 
maken. De bediening is eenvoudig en 
overzichtelijk. Met een knop schakelt u 
tussen opname- en weergavestand. 
Voor de ‘Intelligent Auto’, waarmee de 
camera de gegeven situatie inschat en 
zelf de optimale instellingen kiest, 
heeft Panasonic een eigen knop 
gereserveerd. Een ‘Quick’-menu maakt 
een snelle toegang tot belangrijke 
instellingen mogelijk, zoals de 
witbalans, ISO-waarden en de 
resolutie. Handmatige aanpassingen 
van sluitertijd en diafragma zijn 
daarentegen niet mogelijk, de Lumix 
DMC-FS15 is een echte 
automaatcamera. 

Beeldkwaliteit Panasonic bewijst dat 
zelfs camera’s uit het goedkopere 
segment punten kunnen scoren met 
goede beeldkwaliteit. Een maximum 
van ongeveer 2400 lijnen is een goede 
scherptescore. Vooral opmerkelijk is 
het feit dat de gemeten resolutie zelfs 
bij een hoge ISO 800 nog steeds bij 
een goede 2050 lijnen ligt. En dat 
ondanks het ruisfilter dat de beeldruis 
tot en met ISO 400 gering houdt. Zelfs 
foto’s met ISO 800 zijn nog in orde. 
Snelheid Voor een automaat-
snapshotcamera is de snelheid wat 
teleurstellend: de autofocus vertraagt 
de opname met 0,7 seconde. 
Accuduur De accu houdt het per 
lading met een goede 150 tot 460 
foto’s vol. 
 

 
 
Behulpzaam Dankzij ‘AF Tracking’ 
zijn bewegende onderwerpen in 
optimale scherpte te fotograferen 

 
▲ Goed uitgerust, makkelijke bediening, prima beeldkwaliteit 
▼ Lange ontspanvertraging, uitsluitend automatische bediening 
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Casio Exilim 
EX-FH20 

 
Samsung WB500 

 
Olympus 
μ Tough 6000 

 
Panasonic 
Lumix DMC-FS15 

Prijs (ca.) € 420,– € 300,– € 270,– € 200,– 
Technische gegevens 

Maximale resolutie 
3456 x 2592 
pixels 

3648 x 2736 
pixels 

3648 x 2736 
pixels 

4000 x 3000 
pixels 

Megapixels 9 10 10 12 

Sensor (type/grootte) 
CMOS / 1/2,3 
inch 

CCD / 1/2,33 inch CCD / 1/2,33 inch CCD / 1/2,33 inch

Beeldstabilisator optisch optisch optisch optisch 
Zoeker digitaal alleen TFT alleen TFT alleen TFT 

Display (grootte/resolutie) 
3,0 inch / 
230.400 pixels 

2,7 inch / 
230.000 pixels 

2,7 inch / 
230.000 pixels 

2,7 inch / 
230.000 pixels 

Optische zoom 20-voudig 10-voudig 3,6-voudig 5,0-voudig 
Brandpuntsafstand van tot 
(kleinbeeld) 

26 – 520 mm 24 – 240 mm 28 – 102 mm 29 – 145 mm 

Lichtsterkte objectief van tot 1:2.8 – 4,5 1:3,3 – 5,8 1:3,5 – 5,1 1:3,3 – 5,9 
Sluitertijd van tot 
(automatisch / handmatig) 

1 – 1/40.000 s / 
30 – 1/40.000 s 

4 – 1/8 s / 16 – 
1/1500 s 

4 – 1/2000 s / – 8 – 1/2000 s / – 

Diafragma van tot 
(automatisch / handmatig) 

2,8 – 7,9 / 2,8 – 
7,9 

3,3 – 7,5 / 3,3 – 
7,5 

3,5 – 5,1 / – 
2,8 – 7,9 / 2,8 – 
7,9 

ISO van tot 100 – 1600 80 – 1600 (3200) 50 – 1600 80 – 1600 (6400) 

Witbalans 
6 presets / 
handmatig 
witpunt 

5 presets / 
handmatig 
witpunt 

6 presets 
4 presets / 
handmatig 
witpunt 

Zelfontspanner meerdere opties meerdere opties ● meerdere opties 
Beeldformaten JPEG, RAW JPEG JPEG JPEG 

Maximale videoresolutie / 
opnameduur 

1280 x 720 pixels 
/ afh. van 
geheugen 

1280 x 720 pixels 
/ afh. van 
geheugen 

640 x 480 pixels / 
10 s 

848 x 480 pixels / 
afh. van 
geheugen 

Video met geluid / zoom ● / optisch ● / optisch ● / digitaal ● / digitaal 
Flitsschoen – – – – 

Opslagmedium / meegeleverd 
SD-kaart / 32 MB 
intern 

SD-kaart / 30 MB 
intern 

SD-kaart / 42 MB 
intern 

SD-kaart / 50 MB 
intern 

USB / audio-out / video-out / 
HDMI 

● / ● / ● / – ● / ● / ● / – ● / ● / ● / – ● / ● / ● / – 

Accu / prijs (ca.) 
4 x standaard-AA 
/ € 10 

SLB-10A 
/ €35 

LI-50B 
/ €55 

DMW-BCF10E 
/ €60 

Materiaal body kunststof metaal kunststof / metaal metaal 
Afmetingen (B x H x D) 123 x 81 x 85 mm 105 x 62 x 37 mm 96 x 63 x 24 mm 97 x 54 x 22 mm 
Gewicht 605 g 240 g 170 g 138 g 

Software 
Youtube 
Uploader 

Samsung Master 
Camedia Master 
2 

PHOTOfunSTU-
DIO 3, ArcSoft 
Panorama Maker 
4 
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Casio Exilim 
EX-FH20 

 
Samsung WB500 

 
Olympus 
μ Tough 6000 

 
Panasonic 
Lumix DMC-FS15 

Meetwaarden 

Resolutie in lijnen bij ISO 
min. / ISO 400 / ISO 800 (1) 

2023 x 2003 / 
1640 x 1612 / 
1308 x 1294 

2458 x 2432 
1974 x 1944 
1772 x 1744 

2211 x 2125 / 
1682 x 1598 / 
1553 x 1483 

2436 x 2426 / 
2158 x 2102 / 
2081 x 2025 

Ruis bij ISO min. / ISO 400 / 
ISO 800 (2) 

185 / 281 / 365 213 / 357 / 470 234 / 572 / 716 247 / 245 / 324 

Kleurafwijking bij daglicht / 
kunstlicht / handm. witbalans 
(3) 

6,7 / 15,5 / 8,8 7,4 / 10,9 / 9,3 4,6 / 13,6 / 13,9 7,9 / 26 / 7,4 

Vertekening (35 mm / 
groothoekstand) 

0 / -1,7 procent 0,3 / 0,4 procent 0,7 / -0,8 procent -0,5 / -0,8 procent

Vignettering 0,3 stops 0,5 stops 0,3 stops 0,6 stops 
Chromatische aberratie 
(breedte van de kleurrand) 

2,32 pixels 2,00 pixels 4,21 pixels 2,30 pixels 

Inschakeltijd (tot de eerste 
foto) 

3,8 sec 2,9 sec 4,3 sec 2,3 sec 

Ontspanvertraging met 
autofocus 

0,54 sec 0,50 sec 0,91 sec 0,72 sec 

Tijd voor 5 foto’s zonder / met 
flits 

6,4 / 7,2 sec 6,8 / 12,9 sec 22,8 / 27,5 sec 10,0 / 12,7 sec 

Minimale afstand macro 1 cm 5 cm 2 cm 5 cm 
Accu-energie 12,0 Wh 3,9 Wh 3,4 Wh 3,4 Wh 
Stroomverbruik standby 
(zonder / met display) 

1,95 / 2,42 W – / 1,49 W – / 1,47 W – / 1,27 W 

Aantal foto’s min. / max. 180 / 1070 150 / 470 130 / 430 150 / 460 
Beoordeling 
Beeldkwaliteit (40%) 92 88 80 91 
Uitrusting / bediening (40%) 93 65 47 50 
Snelheid (15%) 62 67 9 43 
Documentatie / service (5%) 62 62 96 81 
Puntentotaal 86 74 57 67 
Testoordeel goed voldoende matig voldoende 

 
(1) Gemeten volgens ISO 12233. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de resolutie. (2) Gemeten volgens ISO 
15739. Hoe lager de waarde, hoe geringer de beeldruis. (3) Afwijking (Delta E) van de norm helderheid-
niveaus met betrekking tot 16 bit per kleurkanaal. Hoe lager de waarde, hoe kleiner de afwijking. (3) De 
mate waarin de foto aan de rand donkerder is dan het lichtste deel van de foto. Hoe lager de waarde, hoe 
kleiner de afwijking. 
● = ja, – = nee 

 
 

Naar een artikel van N. Fijnvandraat, 
De Consumentengids, maart 2009 
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Tekst 2 
 

De verleiding om te eten 
 
(1) Sinds 2005 reist Mirjam Overbeek, 
27 jaar oud, voor haar werk met de 
trein van Utrecht naar Hilversum en 
terug. Al vier jaar lang moet zij dus vijf 
keer per week ’s ochtends door het 5 
overdekte winkelcentrum Hoog Ca-
tharijne lopen om bij het Centraal Sta-
tion van Utrecht te komen. Aan het 
eind van de dag moet ze dezelfde weg 
terug nemen, meestal met een lege 10 
maag. Het gevolg is dat zij dan een 
sterke trek in iets zouts of zoets heeft. 
Geen wonder dat ze vaak de verleiding 
niet kan weerstaan om in een van de 
tientallen snoephandels, broodjesza-15 
ken, frietkramen of andere fastfood-
winkels gauw wat lekkers te kopen en 
in haar mond te proppen. Want het 
duurt nog minstens een uur, voordat 
ze thuis aan tafel kan. Geen wonder 20 
ook dat ze in die vier jaar zes kilo is 
aangekomen. 
(2) Mirjam Overbeek is niet de eerste 
die ontdekt dat het steeds moeilijker 
wordt om verstandig met eten om te 25 
springen en niet alsmaar van alles in 
de mond te stoppen. We worden na-
melijk voortdurend en óveral verleid 
om te snoepen en te snacken: in de 
winkelstraten, op markten, in stations-30 
gebouwen, in bedrijfsrestaurants, in 
sport- en schoolkantines, in waren-
huizen, bij evenementen. 
(3) Terwijl roken langzaam maar zeker 
op veel plaatsen verboden is, lijkt on-35 
gezond eten juist te worden aange-
moedigd. Want er zijn steeds meer 
verkoopmogelijkheden voor snoepwa-
ren, snacks en fastfood. Deze sector 
groeit, ondanks het feit dat overge-40 
wicht en obesitas (ernstig overgewicht) 
een groter probleem voor de volksge-
zondheid beginnen te worden dan 
roken. 

(4) Een beetje overgewicht kan geen 45 
kwaad. Sterker nog, het hoort bij het 
klimmen der jaren. Maar ernstig over-
gewicht is wel gevaarlijk voor de ge-
zondheid. In tal van onderzoeken is 
een samenhang gevonden tussen 50 
enerzijds zwaarlijvigheid en anderzijds 
chronische ziekten, lichamelijke beper-
kingen, arbeidsongeschiktheid en een 
sterke achteruitgang in de kwaliteit van 
leven. Te dik zijn kost een mens onge-55 
veer tien maanden van zijn leven, zo is 
uitgerekend. 
(5) Maar erger dan die kortere levens-
duur is het feit dat iemand met overge-
wicht veel meer levensjaren in slechte 60 
gezondheid doorbrengt. Dat is niet al-
leen ellendig voor de persoon zelf, 
maar kost de samenleving ook heel 
veel geld. En dat is precies de reden 
waarom de overheid steeds meer aan-65 
dacht aan dit probleem besteedt. Want 
door het aantal mensen met ernstig 
overgewicht terug te dringen, kunnen 
de hoge maatschappelijke kosten van 
ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid 70 
en gezondheidszorg ook worden terug-
gedrongen. ‘Afvallen’ is dus de leuze. 
Of beter nog: ‘niet dik worden’. 
(6) Waarom kunnen mensen geen 
maat houden? De afgelopen jaren is 75 
vanuit allerlei wetenschappen onder-
zoek gedaan naar het antwoord op 
deze vraag. De verklaringen die wer-
den geopperd, variëren van een zwak 
karakter tot verkeerde genen, maar 80 
bleken geen van alle volledig. 
(7) Eén mogelijke oorzaak werd lange 
tijd genegeerd, mogelijk omdat die mo-
gelijkheid de kwestie alleen maar inge-
wikkelder maakt in plaats van oplost. 85 
Maar inmiddels duikt zij steeds vaker 
op in het debat. Die mogelijke oorzaak 
is: de vetmakende wereld waarin we 
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leven. Volgens de aanhangers van de-
ze opvatting worden steeds meer men-90 
sen te dik omdat ze in een samenle-
ving wonen waarin hun meer en meer 
ongezond voedsel wordt opgedrongen. 
“Steeds meer deskundigen delen de 
mening dat de maatschappelijke om-95 
geving van invloed is op de toename 
van overgewicht en obesitas”, stelt so-
cioloog Hans Dagevos van de Univer-
siteit Wageningen. “We leven in een 
omgeving die dikmakend gedrag be-100 
vordert. Dat veel mensen lijden onder 
vetzucht, is eerder een normale reactie 
op abnormale omstandigheden dan an-
dersom.” 
(8) Nu steeds duidelijker wordt dat het 105 
wereldwijde obesitasprobleem nauw 
samenhangt met de verleidelijke ma-
nieren waarop voedsel wordt aangebo-
den en met de onmacht van veel men-
sen om daaraan weerstand te bieden, 110 
dringt de vraag zich op wat er tegen te 
doen is. Alleen de voedselfabrikanten 
de schuld geven van het probleem 
heeft niet zoveel zin, want anders dan 

tabaksfabrikanten maken zij geen pro-115 
ducten die van zichzelf schadelijk zijn 
voor de gezondheid. Simpel gezegd: 
het is helemaal niet erg om af en toe 
chocola te eten, als het maar geen drie 
repen per dag zijn. 120 
(9) Zolang de samenleving ons dik 
blijft maken, zullen wij zelf moeten le-
ren de verleidingen te weerstaan. Daar 
zijn de deskundigen het inmiddels over 
eens. Kennis van zaken opdoen is 125 
daarbij een eerste tegenmaatregel: je 
moet bijvoorbeeld weten dat 100 gram 
pinda’s evenveel kilocalorieën bevat 
als 6 kilo rauwe wortels of elf appels; 
of je moet leren inzien dat je voortdu-130 
rend wordt verleid om te eten, eten, 
eten. 
(10) De andere belangrijke tegenmaat-
regelen zijn: dagelijks drie gezonde 
maaltijden eten aan tafel; niet tussen-135 
tijds snoepen of snacken; niet op 
straat eten of de straat op gaan met 
honger; en verleidelijke etalages met 
eten vermijden als dat mogelijk is. 

 
Naar een artikel van José van der Sman, 
Elsevier, 7 maart 2009 
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Tekst 3 
 

 
 
VOLG DE WEGINSPECTEUR 
Er wordt weer volop aan de weg gewerkt. Bij knelpunten worden weginspecteurs 
als verkeersregelaars ingezet om de doorstroming te bevorderen. Zij kunnen u 
ook helpen bij pech en ongevallen. Door samen te werken met de politie en 
hulpdiensten worden deze incidenten sneller afgewikkeld. Volg in ieder geval de 
aanwijzingen van de weginspecteur op. Andere tips voor een betere 
doorstroming vindt u op www.vanAnaarBeter.nl. Wilt u meer weten over het werk 
van de weginspecteur en van Rijkswaterstaat, kijk op www.rijkswaterstaat.nl. 
 

 
GA VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ALLE WEGWERKZAAMHEDEN IN NEDERLAND 
NAAR WWW.VANANAARBETER.NL – TELEFOON: 0800-8002 (GRATIS) 
 
 

Naar een advertentie in de Volkskrant, 
4 maart 2009 
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Tekst 4 
 
SIRE: voor een ‘beter volk’ 
 

(1) Bijna iedere Nederlander gedraagt 
zich weleens asociaal, maar we zien 
vooral het vervelende gedrag van een 
ander. De komende tijd zal Nederland 
op televisie en in dagbladen gecon-5 
fronteerd worden met het eigen hinder-
lijke gedrag. Dat we er eens iets aan 
doen! De campagne ‘Onbewust aso-
ciaal’, die onlangs werd gepresen-
teerd, is de honderdste campagne van 10 
SIRE 1). 
(2) ‘Man lag vijf dagen dood in woning’ 
luidde de allereerste campagne van 
SIRE in 1967. Na 42 jaar is het onder-
werp van die campagne, een oproep 15 
tot meer medemenselijkheid, nog 
steeds een actueel onderwerp. Zo 
bekeken kun je je afvragen of het werk 
van de stichting veel nut heeft. “Wij 
zijn geen overheid of een welzijns-20 
organisatie”, stelt SIRE-voorzitter Ton 
Winkelman, in het dagelijks leven 
directeur van een communicatiebu-
reau. “Media in het algemeen zetten 
90 tot 95 procent van de onderwerpen 25 
op de kaart. Wij als SIRE kunnen een 
onderwerp onder de aandacht brengen 
en dat is een belangrijk middel. We 
gooien een steen in de vijver, proberen 
een kettingreactie op gang te brengen. 30 
Ons doel is om bij het publiek een 
gedragsverandering te bewerkstelligen 
en dat gaat heel langzaam. De ene 
keer lukt dat beter dan de andere.” 
(3) Grootste succes is volgens Win-35 
kelman de campagne ‘Je bent een 
rund als je met vuurwerk stunt’, die 
jongeren wijst op de gevaren van het 
spelen met vuurwerk. “Het was voor 
veel ouders en leerkrachten aanleiding 40 
om daarover te praten met de kinde-

ren”, weet Winkelman. Trots zegt hij: 
“Het heeft aanwijsbaar geleid tot min-
der slachtoffers.” Reden voor SIRE om 
na een paar jaar de slogan van de 45 
jaarlijkse campagne te veranderen in 
‘Laat je niet verrassen’. In plaats van 
te waarschuwen voor de gevolgen van 
het stunten met vuurwerk, geeft SIRE 
in deze campagne tips hoe je met 50 
vuurwerk om moet gaan. 
(4) De campagne ‘Geef kinderen hun 
spel terug’, die twee jaar geleden het 
negatieve gedrag van ouders langs de 
sportvelden aan de kaak stelde, vond 55 
Winkelman ook een goede. “Ik heb zelf 
sportende kinderen en zie ouders wel-
eens over de schreef gaan langs de 
lijn. ‘Jongens, dat mag niet van SIRE’, 
hoorde ik laatst.” Dankzij die campag-60 
ne stelt een op de drie ouders zich po-
sitiever op bij het aanmoedigen van 
hun sportende kinderen, zo bleek uit 
eigen onderzoek naar het effect van de 
campagne. 65 
(5) Vooraf en na afloop van elke cam-
pagne houdt SIRE een publieksonder-
zoek om het effect te meten van de 
geleverde diensten. Het publiek vindt 
de acties bijna altijd prachtig. De waar-70 
dering voor de campagnes schommelt 
volgens SIRE altijd tussen een ‘dikke’ 
zeven en een ruime acht. Maar kritiek 
is er ook, met name uit wetenschappe-
lijke hoek. Volgens Gerjo Kok, hoog-75 
leraar toegepaste psychologie aan de 
Universiteit van Maastricht, is het ef-
fect van de SIRE-campagnes nog nooit 
wetenschappelijk aangetoond. Dat is 
volgens hem ook moeilijk, omdat je 80 
daarvoor een groep mensen moet af-
zonderen, zodat die niet met de cam-

noot 1 SIRE is een stichting waarin reclame- en onderzoeksbureaus, kranten en televisieprogramma’s 
samenwerken zonder winst te willen maken, om reclamecampagnes uit te voeren, die bijdragen 
aan een betere samenleving. 
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pagne in aanraking komt. “Reclame is 
goed als de opdrachtgever tevreden is. 
Zo werkt dat. En SIRE is zijn eigen 85 
opdrachtgever”, aldus Kok. 
(6) De bekendheid van een slogan 
zegt volgens Kok helemaal niets. “Dat 
kan zelfs als een excuus werken: ik 
heb nou eenmaal een kort lontje”. 90 
Daarmee doelt de hoogleraar op een 
andere SIRE-campagne over mensen 
die erg snel boos worden. En die vuur-
werkslachtoffers dan? “Het effect van 
die campagne is ook nooit aange-95 
toond. Er vallen minder slachtoffers, 
maar dat kan ook aan het weer liggen. 
Als het regent, kun je het vuurwerk dat 
op straat ligt, niet meer aansteken. Bo-
vendien ruimen gemeenten tegenwoor-100 
dig eerder het afval op. Ik heb niets te-
gen SIRE, maar als zij effect claimen, 
dan sta ik op als wetenschapper.” 
(7) De methodes van SIRE verschillen 
per keer. Soms zijn ze schokkend, zo-105 
als de vuurwerkcampagne ‘Je bent een 
rund als je met vuurwerk stunt’, waarin 
jongeren met afgerukte ledematen 
worden gefotografeerd. “Dat spreekt 
weinig mensen aan”, zegt Enny Das, 110 
als communicatiedeskundige verbon-
den aan de Vrije Universiteit in Am-
sterdam. “Mensen denken dan dat die 
slachtoffers de sukkels zijn. Niemand 
betrekt dat op zichzelf.” 115 
(8) De jongens van de website 
geenstijl.nl vinden SIRE vooral be-

lerend. “Daar is het vingertje weer”, 
schreven ze over de campagne ‘Onbe-
wust asociaal’. Een moraliserende 120 
campagne werkt over het algemeen 
ook niet. Wetenschapper Das: “Ne-
derlanders zijn vrij belerend, maar als 
we het idee hebben dat onze vrijheid 
wordt aangetast, dan raken we ge-125 
irriteerd.” 
(9) De werkwijze van SIRE komt vol-
gens voorzitter Winkelman in de rest 
van de wereld nauwelijks voor. Hij 
heeft daar geen verklaring voor. “In de 130 
Verenigde Staten worden ook wel ide-
ele campagnes gevoerd, maar die heb-
ben vaak een lange looptijd. De kracht 
van SIRE is dat we kortdurende acties 
voeren.” Daarmee blijft de campagne 135 
‘fris’, wat aantrekkelijk is voor media-
bedrijven en reclamebureaus. Anders 
zou de belasting ook te groot worden 
voor alle partijen, die tenslotte belan-
geloos hun tijd aan de campagnes 140 
geven. 
(10) “Maar dat gaat wel ten koste van 
het effect”, stelt wetenschapper Kok. 
“Wetenschappelijk bewezen is dat je 
voor gedragsverandering langdurige 145 
campagnes moet voeren. Alleen iets 
onder de aandacht brengen is te kort 
door de bocht. De politiek heeft daar 
ook een handje van. Daardoor ontstaat 
ten onrechte het idee dat er vervolgens 150 
automatisch iets aan wordt gedaan.” 

 
Naar een artikel van Niek Opten, 
BN/De Stem, 17 maart 2009 
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Tekst 5 
 

Spelend leren 
 
(1) Niets is zo onvoorspelbaar als het 
vak van brandweerman. Haal je de ene 
dag voor de zoveelste keer een kat uit 
de boom, de volgende dag kan het zo-
maar gebeuren dat je voor het eerst in 5 
je leven op zoek moet naar overleven-
den in een brandend pand. Hoe je een 
kat uit zijn benarde positie haalt, komt 
iedere brandweerman uit ervaring van-
zelf te weten. Maar het oefenen van 10 
een grootschalige reddingsoperatie in 
een brandend gebouw is moeilijk. Het 
bekijken van instructiefilms of het 
lezen van leerboeken biedt niet 
bepaald een goede voorbereiding op 15 
de moeilijke beslissingen die een 
brandweerman in zo’n levens-
bedreigende situatie moet nemen. 
(2) De enige manier om zo realistisch 
mogelijk te oefenen, is door een ramp 20 
na te bootsen op de computer in de 
vorm van een zogenaamde serious 
game. Het gebruik van zulke simula-
ties voor training is niet nieuw. Zo wor-
den er al jaren racesimulaties gebruikt 25 
om weggebruikers te laten wennen 
aan verschillende soorten voertuigen. 
Vliegsimulaties voor piloten in oplei-
ding bestaan zelfs al sinds de Eerste 
Wereldoorlog. Steeds vaker worden 30 
zulke simulaties in een spelvorm gego-
ten, de serious games dus. Dat zijn 
spelletjes die niet voor het plezier be-
doeld zijn, maar voor onderwijs, 
beleidsondersteuning of trainingen aan 35 
professionals. De spelletjes sluiten 
goed aan bij de belevingswereld van 
jongeren die opgroeien met fun games. 
De rol van deze serious games zal in 
Nederland de komende jaren alleen 40 
maar toenemen, vooral als middel om 
besluiten te nemen bij het maken van 
beleid. 

(3) Het Nederlandse poldermodel, 
waarbij het overleg tussen de verschil-45 
lende betrokkenen erg belangrijk is, is 
volgens dr. Mayer van de Universiteit 
Delft de reden dat serious gaming in 
Nederland ten opzichte van andere 
landen zo’n vlucht heeft genomen. “Wij 50 
vinden het in Nederland normaal om 
op een gelijkwaardige manier met 
elkaar beslissingen te nemen. In 
andere landen speelt rangorde vaak 
een veel grotere rol en neemt de lei-55 
dinggevende over het algemeen alleen 
de beslissingen. Als de meest deskun-
dige persoon het in zijn eentje voor het 
zeggen heeft, moet je simpelweg ver-
trouwen op zijn kennis of de weten-60 
schap. Dan heb je serious gaming niet 
nodig.” In een serious game ben je 
afhankelijk van verschillende andere 
mensen, en juist daarin zit een groot 
leereffect. Een tweede reden dat er in 65 
Nederland veel onderzoek wordt ge-
daan naar serious gaming, is volgens 
Mayer te danken aan de overheid. “Die 
hecht veel waarde aan techniek, ICT 
en het oplossen van problemen via de 70 
creatieve industrie, zoals kunst, 
technologie en games.” Daardoor is er 
veel subsidiegeld beschikbaar. 
(4) Een van de Nederlandse projecten 
waarbij serious games worden ontwik-75 
keld, is Next Generation Infra-
structures (NGI). Wetenschappers en 
bedrijfsleven bundelen hun kennis bin-
nen dit project. Het Rotterdamse Ha-
venbedrijf maakte samen met game-80 
bedrijf Tygron en met onderzoekers 
van de Technische Universiteit Delft 
een succesvolle serious game: 
SimPort-MV2. Die game gaat over de 
aanleg van de Tweede Maasvlakte, 85 
een veelbesproken uitbreiding van de 
Rotterdamse haven bij Hoek van Hol-
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land. Het spel bootst het effect na van 
verschillende manieren om die Tweede 
Maasvlakte te gaan inrichten. “Dan 90 
heb je het over een langlopend plan, 
waarbij beslissingen van nu pas over 
twintig jaar gevolgen hebben”, vertelt 
Igor Mayer, eindverantwoordelijke voor 
de ontwikkeling van SimPort-MV2. 95 
(5) Serious games worden volgens 
Mayer steeds belangrijker. Maar hij be-
twijfelt sterk of de games straks de rol 
van docenten en studieboeken gaan 
overnemen. “Serious gaming is een 100 
uitstekend middel om iets te leren, 
maar het heeft ook zijn keerzijden. Het 
is bijvoorbeeld maar de vraag hoe ef-
fectief sommige computerspellen nu 
echt zijn. Het kost namelijk veel tijd en 105 
energie om ze te maken, en bovendien 
zijn er nog veel technische vraagstuk-
ken.” Een van die vraagstukken is hoe 
je het gedrag van personages in een 
spel zo realistisch mogelijk maakt. 110 
(6) Net als Mayer gelooft Jeroen van 
Mastrigt, studieleider op de Hoge-
school voor de Kunsten Utrecht (HKU) 
niet dat studieboeken straks worden 
verdrongen door serious games. “Dat 115 
is onzin. Het gaat met heel kleine stap-
jes, want er is nog heel weinig kennis 
over wat mensen nu precies leren van 
serious games, en hoe je een game zó 
kunt maken dat mensen er iets van 120 
oppikken. Een computer geeft uitein-
delijk geen hapklare oplossing. Maar 
dat serious games een goede aanvul-
ling zijn op trainingsmethoden in bij-
voorbeeld gezondheidszorg, onderwijs 125 
en veiligheid, is duidelijk.” 

(7) Het leereffect staat bij serious 
games voorop, maar daarnaast is het 
mooi meegenomen als ze ook nog 
eens leuk zijn om te spelen. In de visie 130 
van Jeroen van Mastrigt is het voor het 
succes van een serious game zelfs es-
sentieel dat hij óók leuk is. De games 
die op de HKU worden gemaakt 
hebben dan ook vaak veel weg van 135 
games uit de software-industrie, de fun 
games. 
(8) Van Mastrigt zou veel van de se-
rious games niet echt als games be-
stempelen. Het is belangrijk dat ze 140 
worden gemaakt, maar vaak zijn ze 
erg saai omdat het belangrijkste doel 
is dat de werkelijkheid wordt nage-
bootst. “Ik spreek pas van een echte 
game, als mensen die niet geïnteres-145 
seerd zijn in games, het spel ook leuk 
kunnen vinden”, zegt Van Mastrigt. 
(9) Mayer spreekt dit tegen. “Ook onze 
games kennen spelregels, spelers, 
doelen en acties, vaak in een niet be-150 
staande ‘virtuele’ computerwereld. De 
mensen die ermee werken, worden er 
als het ware in meegezogen.” Boven-
dien zijn er volgens Mayer veel fun 
games die hun oorsprong hebben in 155 
simulaties. “Een goed voorbeeld van 
een game die mensen op een leuke 
manier met modellen en simulaties laat 
spelen, is SimCity. Dat spel is ontwik-
keld op basis van software en inzich-160 
ten uit de planologie, maar is uiteinde-
lijk erg succesvol geworden in de 
software-industrie.” 

 
Naar een artikel van Joost Vogel, 
KIJK, maart 2009 

 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 

einde  KB-0011-a-11-1-b* 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 
 

 1 Lees eerst de vragen en zoek daarna de antwoorden op in de tekst. 
 
1 Welke camera heeft de meeste megapixels? 
 
............................................................................................................................ 
 
2 Hoe groot is het display van de Casio Exilim EX-FH20? 
 
............................................................................................................................ 
 
3 Welke twee camera’s kregen in de test het testoordeel “voldoende”?  
 

1 ................................................................................................................... 
 
2 ................................................................................................................... 

 
4 Hoeveel verschillende merken camera’s werden er gebruikt bij deze test? 
 
............................................................................................................................ 
 
5 Welke camera heeft de kortste ontspanvertraging met autofocus? 
 
............................................................................................................................ 
 
6 Noem de vier eigenschappen waarop volgens de tabel de ‘Beoordeling’ in 

deze test plaatsvindt. 
 

1 ................................................................................................................... 
 
2 ................................................................................................................... 
 
3 ................................................................................................................... 
 
4 ................................................................................................................... 

 
7 Welke camera is het zwaarst? 
 
............................................................................................................................ 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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8 Welke camera heeft een body die het binnendringen van water verhindert?  
 
............................................................................................................................ 
 
9 Wat is de prijs van de goedkoopste camera? 
 
............................................................................................................................ 
 
10 Hoeveel foto’s kun je met de Panasonic Lumix DMC-FS15 maximaal maken, 

zonder de accu opnieuw op te laden? 
 
............................................................................................................................ 
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Tekst 2 
 

 2 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

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

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

 12 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
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 18 1 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

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

 20 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
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Schrijfopdracht 
 

 25 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  KB-0011-a-11-1-u* 
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Examen VMBO-KB 

2011 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 25 vragen, een samenvattingsopdracht en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 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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Tekst 1 
 

4p 1 Zoekend lezen 
Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
 
1 Welke twee belangrijke kanten van de mobiliteit van ‘meeneem-pc’s’ worden 

er getest? 
2 Wie heeft het netbook zijn naam gegeven? 
3 Hoeveel netbooks worden er getest? 
4 Welk netbook is het duurste? 
5 Welk netbook kreeg het hoogste puntentotaal? 
6 Wat is de prijs van een Asus EeePC 701 4G? 
7 Noem het netbook dat in de categorie prijs/prestatie een ‘zeer goed’ 

scoorde. 
8 Welk netbook scoort beter op ‘Prestaties’: de Acer Aspire One A150 of de 

Gigabyte M912V? 
9 Welk besturingssysteem heeft de Medion Akoya mini E1210? 
10 Hoe lang houdt de accu van de Acer Aspire One A110L het maximaal vol 

zonder opladen tijdens het internetten? 
 
 

Tekst 2 
 

11p 2 Samenvattingsopdracht 
Vat de tekst ‘Thuis: goed voor u’ samen in maximaal 150 woorden. 
Besteed alleen aandacht aan de volgende punten: 
 
1 een omschrijving van telewerken 
2 het doel van het wetsvoorstel van Van Gent en Vendrix 
3 drie verschillende gevolgen van thuiswerken volgens Van Gent en Vendrix 
4 één nadeel van thuiswerken volgens Ans Merens 
5 de reden waarom een algemene regeling van thuiswerken niet kan 
6 twee voordelen van thuiswerken voor de werkgever volgens Van der Meulen 
7 de kritiek van Joop Schipper op het wetsvoorstel 
8 de mate waarin thuiswerken volgens Schipper kan worden ingevoerd. 
 
Zorg voor een goedlopend geheel. Gebruik geen telegramstijl. Tel het aantal 
woorden van je samenvatting en zet dat eronder. Zet de titel van de tekst 
erboven. 
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Tekst 3 
 

1p 3 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 
A aansporen tot handelen 
B amuseren 
C informeren 
D overtuigen 
 

1p 4 Voor wie is deze advertentie vooral bedoeld? 
A voor artsen 
B voor diabetespatiënten 
C voor iedereen 
D voor leden van dominoverenigingen 
 

1p 5 Wat laten de dominostenen zien? 
A dat diabetes bij iedereen dezelfde acht andere ziekten tot gevolg heeft 
B dat diabetes andere medische problemen tot gevolg kan hebben 
C dat diabetes uit verschillende afzonderlijke ziekten bestaat 
D dat diabetes vaak al snel een dodelijke afloop kent 
 
 

Tekst 4 
 

1p 6 Wat is de belangrijkste functie van alinea 1 van deze tekst? 
De schrijver wil met alinea 1 de tekst inleiden door 
A de mening van een deskundige voorop te plaatsen 
B een afkeurende uitspraak over het onderwerp te doen 
C een historisch overzicht te geven 
D een voor de tekst belangrijke vraag te stellen 
 
Gebruik de volgende informatie voor het beantwoorden van de vragen 7 en 8. 
We kunnen de tekst verdelen in vier delen: 
Deel 1:  alinea 1 
Deel 2:  alinea’s 2, 3 en 4 
Deel 3:  alinea’s 5, 6 en 7 
Deel 4:  alinea’s 8 en 9 
 

1p 7 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 2 (alinea’s 2, 3 en 4)? 
A Elektrische auto in opmars 
B Terugdringen van CO2 
C Twee machtige industrieën aan zet 
D Verbrandingsmotor blijft onaantastbaar 
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1p 8 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 3 (alinea’s 5, 6 en 7)? 
A Biobrandstoffen 
B Klimaat 
C Milieu 
D Vervangers 
 

1p 9 Welke voorspelling doet Kendall over de houding van de oliemaatschappijen? 
Gebruik voor je antwoord niet meer dan 15 woorden. 
 

1p 10 Welk verband is er tussen alinea 2 en 3? 
A Alinea 2 en 3 vormen samen een opsomming. 
B Alinea 3 geeft antwoord op een vraag uit alinea 2. 
C Alinea 3 geeft een voorbeeld bij de inhoud van alinea 2. 
D Alinea 3 versterkt de inhoud van alinea 2. 
 

1p 11 Welk verband is er tussen alinea 6 en 7? 
A Alinea 6 en 7 maken samen deel uit van een opsomming. 
B Alinea 6 en 7 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 7 is een bevestiging van wat in alinea 6 is beweerd. 
D Alinea 7 is een conclusie bij alinea 6. 
 

1p 12 Wat is de hoofdgedachte van deze tekst? 
A De autofabrikanten en olieproducenten zijn bereid mee te denken in de 

ontwikkeling van de schone elektrische auto. 
B De elektrische auto heeft veel voordelen, maar autofabrikanten en 

olieproducenten zullen proberen vast te houden aan een auto met een 
verbrandingsmotor. 

C De samenwerking tussen de autofabrikanten en de olieproducenten zal 
vanwege de elektrische auto ophouden te bestaan. 

D De veel schonere elektrische auto zal binnen enkele jaren de auto met een 
klassieke verbrandingsmotor uit het straatbeeld hebben verbannen. 

 
1p 13 Volgens de tekst zal de autobranche zo lang mogelijk vasthouden aan de 

verbrandingsmotor. 
 Noem een reden daarvoor die genoemd wordt in alinea 8. 

 
1p 14 Een schrijver kan gebruikmaken van: 

1 feiten 
2 de eigen mening 
3 de mening van anderen. 
 
Waarvan maakt de schrijver van deze tekst gebruik? 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
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1p 15 Wat is de functie van de laatste alinea van deze tekst? 
A een advies aan de overheid geven 
B een samenvatting van de tekst geven 
C een vraag aan de lezers stellen 
D een waarschuwing aan de consumenten geven 
 

1p 16 Hoe gebruikt de schrijver de meningen van de deskundigen? 
A Hij geeft de meningen zonder er commentaar op te geven. 
B Hij probeert de meningen aan elkaar gelijk te maken. 
C Hij probeert de meningen tegen te spreken. 
D Hij toont aan, dat de meningen juist zijn. 
 
 

Tekst 5 
 

1p 17 Hoe leidt de schrijver in alinea 1 het onderwerp van de tekst in? 
Hij doet dat door 
A aan te geven voor welke groep lezers de tekst bedoeld is. 
B een samenvatting van de rest van de tekst te geven. 
C een situatie op te roepen waarin verdwalen een rol speelt. 
D een voor de tekst belangrijke vraag te stellen. 
 
Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 18 
en 19. 
We kunnen de tekst verdelen in vier delen: 
Deel 1: alinea 1 
Deel 2: alinea’s 2 en 3 
Deel 3: alinea’s 4, 5 en 6 
Deel 4: alinea 7 
 

1p 18 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 2 (alinea’s 2 en 3)? 
A Afstanden schatten en tijdsduur bepalen 
B Het ruimtelijk vermogen en de ontwikkeling ervan 
C Overeenkomsten en verschillen in ruimtelijk vermogen 
D Problemen en oplossingen bij inschatten 
 

1p 19 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 3 (alinea’s 4, 5 en 6)? 
A Hulpmiddelen en hun onmisbaarheid 
B Onderzoek naar ruimtelijke oriëntatie 
C Ruimtelijk vermogen en onze luie hersenen 
D Verkleinen van verschillen tussen mensen 
 

1p 20 Wat is het verband tussen alinea 4 en 5? 
A Alinea 4 en 5 vormen een opsomming. 
B Alinea 5 geeft een bewijs voor het gestelde in alinea 4. 
C Alinea 5 noemt een gevolg van het gestelde in alinea 4. 
D Alinea 5 noemt een voorbeeld bij het gestelde in alinea 4. 
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1p 21 In alinea 6 wordt gesproken over een onderzoek van het University College. 
 Citeer de zin uit deze alinea die aangeeft dat de uitslag van het onderzoek 

verrassend was. 
 

1p 22 (…) “je komt niet ter wereld met ruimtelijk vermogen.” (regels 48-50) 
 Citeer de zin uit alinea 7 waaruit het duidelijkst blijkt dat ruimtelijk vermogen 

erg belangrijk is. 
 

1p 23 Hoe gebruikt de schrijfster de meningen van de deskundigen? 
A Ze geeft de meningen zonder commentaar. 
B Ze probeert de meningen tegen te spreken. 
C Ze toont aan, dat de meningen onjuist zijn. 
D Ze vergelijkt de opvattingen in Nederland met die in Engeland. 
 

1p 24 Wat is het hoofddoel van deze tekst? 
A de lezer informeren 
B de lezer overtuigen 
C de lezer tot handelen aansporen 
D gevoelens van de schrijfster tot uitdrukking brengen 
 

1p 25 Wat is de hoofdgedachte van deze tekst? 
A Door goedkopere manieren van reizen oefenen we onze ruimtelijke 

oriëntatie steeds minder. 
B Door het gebruik van navigatiesystemen kan onze ruimtelijke oriëntatie 

minder worden. 
C Navigatiesystemen maken onze ruimtelijke oriëntatie overbodig. 
D Navigatiesystemen zijn niet meer weg te denken uit ons bestaan. 
 

1p 26 Een schrijver kan gebruik maken van: 
1 feiten 
2 zijn/haar eigen mening 
3 de mening van anderen. 
 
Waarvan maakt de schrijver van deze tekst vooral gebruik? 
A    1 en 2 
B    1 en 3 
C    2 en 3 
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Schrijfopdracht 
 
Verplaats je in de volgende situatie en bedenk daarbij dat als er in een opdracht 
’je’, ‘jij’ of ‘ jou(w)’ staat, je telkens je eigen naam en/of adres en/of postcode 
en/of woonplaats moet invullen. 
 
Op jouw school is het gebruikelijk om in april een projectweek te houden. Er 
worden dan activiteiten rond één thema uitgevoerd voor de leerlingen van de 
derde en de vierde klassen. Die week wordt georganiseerd door een 
projectteam, bestaande uit drie docenten, drie ouders en drie leerlingen. 
Dit schooljaar ben jij één van de drie leerlingen in het projectteam. Het 
algemene thema is dit jaar: “Weet jij de weg in de computerwereld?”. Jij stelt als 
onderwerp voor: het gebruik van navigatiesystemen zoals TomTom. Jij hebt 
gehoord dat je tegenwoordig bij het rijexamen voor het autorijbewijs met een 
navigatiesysteem moet kunnen rijden. Jij vraagt je het volgende af. Kunnen 
automobilisten niet meer zonder? Hoe worden navigatiesystemen eigenlijk 
gemaakt? Hoe worden de digitale kaarten actueel gehouden? Zijn er ook 
zoeksystemen voor fietsers, bromfietsers, wandelaars? 
Dit idee wordt enthousiast ontvangen. Het team vraagt jou om ‘Zoektocht’, een 
bedrijf in jouw woonplaats dat navigatiesystemen maakt en verkoopt, te vragen 
om op jouw school een gastles in de projectweek te komen geven. De 
projectweek wordt gehouden in de kantine van de school, van 25 tot 29 april. 
 

13p 27 Opdracht: een zakelijke brief 
Schrijf een zakelijke brief aan de firma ‘Zoektocht’, ter attentie van de 
medewerker Voorlichting, de heer Victor Brent. Bedenk zelf een volledig adres. 
Dateer je brief op 14 februari 2011. Nodig de heer Brent uit om een gastles in de 
projectweek te komen geven. Besteed verder aandacht aan de volgende punten: 
− jezelf voorstellen met naam, klas en school; 
− een korte omschrijving van de projectweek op drie punten: inhoud, plaats en 

tijdstip; 
− drie vragen over navigatiesystemen die de heer Brent zou kunnen 

beantwoorden in zijn les; je mag de vragen uit het bovenstaande halen, 
maar je mag ze ook zelf bedenken; 

− meedelen dat gastdocenten op school kunnen lunchen; 
− wijzen op de vergoeding: een boekenbon; 
− een verzoek om snel te antwoorden; 
− meedelen dat jij de contactpersoon voor de school bent. 
 

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  KB-0011-a-11-2-o* 
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Tekst 1 
 
Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vijf bladzijden! 
 

Meeneempeeceetjes 
 
 
Netbooks lijken momenteel niet aan te slepen en zijn uitermate handig voor op 
reis. Vrijwel iedere laptopfabrikant heeft er inmiddels wel één in zijn assortiment. 
Wij onderzochten de tien belangrijkste apparaten van dit moment. 
 
Netbooks-hype 
Het afgelopen jaar zijn netbooks een ware hype geworden. Eind 2007 kwam 
Asus met de Eee PC op de proppen. Niemand vermoedde toen dat dergelijke 
compacte notebooks een jaar later zo’n groot succes zouden zijn. De markt is 
inmiddels geëxplodeerd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de komst en het 
succes van netbooks de belangrijkste IT-ontwikkeling van 2008 is geworden. 
Omdat er tegenwoordig meer bedrijven zijn, die netbooks produceren, kunnen 
we een volwaardige test uitvoeren. We testen tien apparaten voor u. 
 
Netbooks 
De naam voor de nieuwe notebookklasse komt overigens bij chipfabrikant Intel 
vandaan. De chipfabrikant gaf de kleine laptops met hun Atom-chips de naam 
netbook. Kleine notebooks waren er al voor de komst van netbooks eind 2007, 
maar die gingen toen door het leven als subnotebooks. Netbooks zijn van een 
heel andere orde. Ze zijn soms tot op het bot uitgekleed en daardoor vaak erg 
goedkoop. Bovendien zijn ze een slag kleiner dan subnotebooks die vanwege 
hun goede uitrusting vaak niet verkrijgbaar zijn voor minder dan 1000 euro. 
 
Ferrari of Toyota Aygo? 
Subnotebooks zijn als het ware de Ferrari’s onder de laptops. Cool, chic en 
razendsnel. Netbooks zijn eerder de Toyota Aygo’s van de computermarkt. Ze 
zijn wellicht cool te noemen, maar ze zijn niet echt chic en al helemaal niet 
razendsnel. Daarentegen kosten ze maar een paar honderd euro en kun je ze 
werkelijk overal mee naartoe nemen. Ze zijn zeer geschikt voor het dagelijkse 
mail- en internetverkeer. De uitrusting loopt uiteen van basaal tot redelijk 
compleet. In een directe vergelijking met subnotebooks blijven ze uiteraard 
achter. Een Toyota Aygo is immers ook niet bedoeld om te concurreren met een 
Ferrari. 
 
Windows en mobiliteit 
In deze test beperken we ons tot apparaten met een Windows compatibele 
x86-architectuur vanwege de goede onderlinge vergelijkbaarheid ervan. Om 
deze reden vallen een aantal netbooks die momenteel verkrijgbaar zijn, af. 
Het is uiteraard ook een vereiste dat de apparaten mobiel zijn. Dat komt 
allereerst door het gewicht. Geringe afmetingen en een beperkte uitrusting 
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houden het gewicht laag, zodat u de netbooks overal mee naartoe kunt nemen. 
Ze wegen geen van alle meer dan anderhalve kilo. 
Naast het gewicht is de tweede belangrijke kant van mobiliteit de accuduur. We 
testen daarom de apparaten op twee verschillende manieren. Allereerst meten 
we de minimale accuduur en ten tweede komt de maximale accuduur aan de 
orde. Beide stellen we vast door middel van twee soorten gemiddeld gebruik. 
 
 
Alleen broodnodige aansluitingen 
In vergelijking met volwaardige notebooks laten de aansluitmogelijkheden van 
netbooks nogal wat te wensen over. Veel extra functies kun je eventueel aan je 
netbook toevoegen door er usb-apparaten op aan te sluiten. Hierdoor kan het 
zijn dat je usb-aansluitingen te kort komt. Gelukkig onderkennen de meeste 
fabrikanten van netbooks dit en geven ze hun apparaten drie usb-aansluitingen 
mee. 
 
Geen last van mindere prestaties 
Netbooks hebben niet bepaald een krachtige processor, dat mag duidelijk zijn. 
Dit wordt pas belangrijk als je er last van hebt. Als Windows XP, of erger nog 
Vista, op een netbook draait, merkt u dat een netbook minder presteert. De 
minilaptop is slomer dan je lief is. 
 
Goede afwerking is mogelijk 
Natuurlijk moet een netbook alle gewenste programma’s kunnen draaien. Dit 
alleen is echter niet genoeg. Het apparaat moet ook prettig werken. Hiervoor is 
het belangrijk dat een minilaptop goed aanvoelt. Hier komt de categorie 
ergonomie in beeld. De gebruiksvriendelijkheid van de interface, de vorm, 
grootte, en kwaliteit van het toetsenbord en de stevigheid van de behuizing zijn 
maar een paar van de aspecten die bij dit onderdeel aan bod komen. 
 
Alle displays zijn groot genoeg 
Beeldschermen van netbooks zijn over het algemeen klein en hebben geen 
hoge resoluties. Een of twee inch scheelt behoorlijk. Wanneer de taakbalk van 
de browser al de helft van het beeldscherm inneemt, wordt surfen op internet 
lastiger. 
De kwaliteit van alle beeldschermen is overwegend goed. We konden geen 
grote missers noteren. Voor wie alleen korte teksten en e-mails wil schrijven en 
wil internetten, zijn deze displays prima. Dat is per slot van rekening het 
belangrijkste, want voor deze taken zijn ze bedoeld. 
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Checklist 
− Zelf uitproberen 

Probeer een netbook zo mogelijk even uit. Het is belangrijk dat het 
toetsenbord lekker aanvoelt en dat de usb-poorten allemaal goed 
toegankelijk zijn en niet te dicht bij elkaar zitten met blokkades als gevolg. 

− Beeldschermgrootte 
De grootte van het beeldscherm en de bijbehorende resolutie bepalen het 
verschil tussen prettig werken en je ergeren. In de winkel is het mogelijk 
verschillende programma’s te draaien om erachter te komen of het werken 
ermee problemen kan opleveren. 

− Prestaties komen op de tweede plaats 
Over het algemeen zijn de prestaties in deze prijsklasse minder belangrijk. 
Alle netbooks kunnen met Office en internet overweg. Voor taken die meer 
van het systeem vergen, zoals fotobewerking, is het beter een volwaardige 
laptop of een desktop te gebruiken. 

 
Conclusie 
Om onderweg aantekeningen te maken, e-mails te checken, via MSN te chatten 
of voor de tv even snel te googelen naar het antwoord op een vraag uit Twee 
voor Twaalf, is er nauwelijks een betere oplossing denkbaar dan een netbook. 
Helemaal als je naar de prijs kijkt. 
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OVERZICHT 

 
1 

Winnaar 
2 

Prijstip 
3 
 

 
4 
 

5 
 

Product Asus Eee PC 
1000H 

Asus Eee PC 
901 12G 

Acer Aspire 
One A150 

Medion Akoya 
mini E1210 

MSI Wind 
U100-1618XP 

Prijs (ca.) 450 euro 390 euro 390 euro 390 euro 400 euro 

Internet www.asus.nl www.asus.nl www.acer.nl www.medion.nl www.msi.eu/nl/

Puntentotaal 88 87 78 77 77 

      

Mobiliteit 79 100 52 49 50 

Uitrusting 86 43 87 87 84 

Prestaties 100 87 95 98 98 

Ergonomie 88 87 98 100 100 

Display 99 73 95 93 94 

Documentatie/Service 100 100 85 85 85 

Prijs/prestatie goed zeer goed goed goed goed 
Technische gegevens en meetwaarden 

Processor Intel Atom 
N270 

Intel Atom 
N270 

Intel Atom 
N270 

Intel Atom 
N270 

Intel Atom 
N270 

Geheugen 1.024/2.048 
MB 

1.024/2.048 
MB 

1.024/1.536 
MB 

1.024/2.048 
MB 

1.024/2.048 
MB 

TFT (diagonaal / 
resolutie) 

10,0” TFT, 
1024 x 600 

Pixel 

8,9” TFT, 
1024 x 600 

Pixel 

8,9” TFT, 
1024 x 600 

Pixel 

10,0” TFT, 
1024 x 600 

Pixel 

10,0” TFT, 
1024 x 600 

Pixel 

Helderheid / contrast 
/ reactietijd 

207 cd/m2 / 
798:1 / 14 ms 

102 cd/m2 / 
806:1 / 19 ms 

173 cd/m2 / 
771:1 / 20 ms 

188 cd/m2 / 
662:1 / 17 ms 

188 cd/m2 / 
662:1 / 17 ms 

Harde schijf 80 GB 
(Seagate 

ST980811AS) 

12 GB (Phison 
SSD) 

120 GB 
(Western 

Digital 
WD1200VE) 

80 GB 
(Western 

Digital 
WD800BEVS) 

80 GB 
(Western 

Digital 
WD800BEVS) 

Communicatie LAN (10/100 
Mbit/s), WLAN 

(300 Mbit/s) 

LAN (10/100 
Mbit/s), WLAN 

(300 Mbit/s) 

LAN (10/100 
Mbit/s), WLAN 

(54 Mbit/s) 

LAN (10/100 
Mbit/s), WLAN 

(300 Mbit/s) 

LAN (10/100 
Mbit/s), WLAN 

(54 Mbit/s) 

Verbindingen 3 x USB 2.0, 
Bluetooth 

3 x USB 2.0, 
Bluetooth 

3 x USB 2.0 3 x USB 2.0 3 x USB 2.0, 
Bluetooth 

Besturingssysteem WinXP Home WinXP Home WinXP Home WinXP Home WinXP Home 

Accuduur 
(video/internet) 

4:11 / 4:09 u 5:49 / 5:48 u 1:45 / 1:48 u 1:39 / 1:42 u 1:40 / 1:43 u 

 

Pagina: 577Voor 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-0011-a-11-2-b 6 lees verder ►►►

OVERZICHT 

 
6 7 8 

 
9 

 
10 

Product Gigabyte 
M912V 

Asus Eee PC 
900 12G 

Maxdata 
Belinea s.book 1

Acer Aspire 
One A110L 

Asus Eee PC 
701 4G 

Prijs (ca.) 570 euro 390 euro 690 euro 290 euro 220 euro 

Internet www.gigabyte.
nl 

www.asus.nl www.maxdata.nl www.acer.nl www.asus.nl 

Puntentotaal 74 71 71 68 62 

      

Mobiliteit 55 63 57 54 61 

Uitrusting 100 69 94 62 54 

Prestaties 92 80 47 67 57 

Ergonomie 78 75 62 100 63 

Display 43 74 95 95 74 

Documentatie/Servic
e 

85 100 100 85 100 

Prijs/prestatie voldoende goed voldoende goed goed 
Technische gegevens en meetwaarden 

Processor Intel Atom 
N270 

Intel Celeron-M 
353 

VIA C7-M 765 Intel Atom 
N270 

Intel Celeron-M 
353 

Geheugen 1.024/2.048 
MB 

1.024/2.048 
MB 

1.024/2.048 MB 512/1.536 MB 512/1.024 MB 

TFT (diagonaal / 
resolutie) 

8,9” TFT, 
1280 x 768 

Pixel 

8,9” TFT, 
1024 x 600 

Pixel 

7,0” TFT, 
800 x 480 Pixel

8,9” TFT, 
1024 x 600 

Pixel 

7,0” TFT, 
800 x 480 Pixel

Helderheid / contrast 
/ reactietijd 

147 cd/m2 / 
238:1 / 35 ms 

95 cd/m2 / 
806:1 / 19 ms 

218 cd/m2 / 
570:1 / 18 ms 

173 cd/m2 / 
771:1 / 20 ms 

117 cd/m2 / 
550:1 / 16 ms 

Harde schijf 160 GB 
(Fujitsu 

MHZ2160BH) 

12 GB (Phison 
SSD) 

80 GB (Toshiba 
MK-8009GAH) 

8 GB 
(Samsung P-
SSD 1800) 

4 GB 
(SM223AC 

SSD) 

Communicatie LAN (10/100 
Mbit/s), WLAN 

(54 Mbit/s) 

LAN (10/100 
Mbit/s), WLAN 

(54 Mbit/s) 

LAN (10/100 
Mbit/s), WLAN 

(54 Mbit/s) 

LAN (10/100 
Mbit/s), WLAN 

(54 Mbit/s) 

LAN (10/100 
Mbit/s), WLAN 

(54 Mbit/s) 

Verbindingen 3 x USB 2.0, 
Bluetooth 

3 x USB 2.0 2 x USB 2.0, 
Bluetooth 

3 x USB 2.0 3 x USB 2.0 

Besturingssysteem Win Vista 
Home Basic 

WinXP Home WinXP Pro Linux Linux 

Accuduur 
(video/internet) 

2:01 / 2:05 u 2:41 / 2:43 u 2:04 / 2:06 u 1:51 / 1:53 u 2:24 / 2:30 u 

 
Naar een artikel van J. Smits, 
Consumentengids, april 2009 
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Tekst 2 
 
Thuis: goed voor u 
 

(1) Eind 2008 kreeg de regering het 
advies van oud-vakbondsman Lodewijk 
de Waal en vertegenwoordigers van 
het bedrijfsleven, dat bedrijven, werk-
nemers en gemeenten afspraken moe-5 
ten maken over ‘telewerken’. Hier-
onder wordt verstaan: thuiswerken dat 
mogelijk is door moderne communica-
tiemiddelen zoals internet. Het Rijk zou 
dan voor belastingvoordelen moeten 10 
zorgen. 
(2) Om het thuiswerken te bevorderen 
diende het Kamerlid Ineke van Gent 
van Groen Links samen met Kees 
Vendrik een wetsvoorstel in. Zij zijn 15 
van mening dat de files met 20 procent 
afnemen, als een derde van de men-
sen één of meer dagen per week thuis 
gaat werken. Volgens hen bespaart het 
bedrijfsleven op die manier 500 tot 700 20 
miljoen euro per jaar en krijgen men-
sen meer tijd voor thuistaken. “Wer-
kende ouders rennen zich rot. Eén dag 
in de week thuiswerken scheelt een 
boel reistijd. Maar nog belangrijker: het 25 
geeft hun de mogelijkheid om meer 
hun eigen tijd in te delen. De tijd die 
men kwijt is aan het spreekwoordelijke 
kopje thee met de thuiskomende kin-
deren, kan in de avonduren worden 30 
ingehaald.” 
(3) Er zijn echter ook kanttekeningen 
bij thuiswerken te plaatsen. “De grens 
tussen werk en privéleven vervaagt en 
dat kan bij sommige mensen tot stress 35 
leiden”, weet onderzoekster Ans Me-
rens van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau (SCP), dat onlangs onderzoek 
naar thuiswerken deed. Zij ontdekte 
bijvoorbeeld, dat thuiswerkers zich 40 
soms schuldig voelen als ze op een 
thuiswerkdag een uurtje gaan sporten 
en dat ze daarom vaak doorwerken in 
de avonduren. Daarbij hebben ze het 

gevoel altijd bereikbaar te moeten zijn. 45 
En dan wordt het toch weer druk-druk-
druk. 
(4) Thuiswerken heeft niet alleen een 
effect op de werknemer, maar ook een 
bijkomend effect op zijn of haar part-50 
ner. Een experiment bij twee water-
schappen waar vooral hoog opgeleide 
mannen werkten, liet bijvoorbeeld zien 
dat van de partners er één op de acht 
door het experiment zelf ging werken 55 
of meer uren ging werken. Opmerke-
lijk: de mannen gingen ook meer klus-
sen in huis! Na afloop van het experi-
ment besloten de waterschappen het 
telewerken definitief in te voeren. 60 
(5) Ans Merens van het SCP wijst er 
verder op dat de resultaten van onder-
zoek naar thuiswerken ‘niet eenduidig’ 
zijn. Het hangt er vooral vanaf welke 
beroepen je aan het woord laat. Ze 65 
twijfelt over het nut van een wettelijke 
regeling zoals GroenLinks die wil. “Niet 
al het werk is hetzelfde. Wat ik op mijn 
werk doe, rapporten schrijven, achter 
de computer zitten, dat kan ik thuis 70 
ook. Maar een telefoniste of iemand 
die achter de toonbank staat, kan het 
werk moeilijk mee naar huis nemen. 
Het is wellicht handiger per cao te kij-
ken of je iets kunt afspreken.” Ook 75 
vakbonden en werkgevers reageerden 
op deze wijze op het wetsvoorstel. 
(6) Friso van der Meulen van onder-
zoeksorganisatie TNO Arbeid ziet 
echter wel een gouden toekomst voor 80 
thuiswerken. “Thuiswerken stimuleert 
een nieuwe ontwikkeling binnen bedrij-
ven. Op basis van vertrouwen (thuis 
het werk doen) laat men de werknemer 
meer zelf beslissingen nemen over de 85 
verdeling van werk en tijd. Daar voelt 
de werknemer zich beter bij en hij 
werkt effectiever. Dat wil niet zeggen 

Pagina: 579Voor 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-0011-a-11-2-b 8 lees verder ►►►

dat thuiswerken voor een baas goed-
koper is. Bedrijven moeten wel allerlei 90 
voorzieningen creëren: hun bedrijfsnet-
werk toegankelijk maken, toezien op 
een goede werkplek thuis. Thuiswer-
ken is dan ook niet meteen goedkoper. 
Het voordeel zit ’m in het welzijn van 95 
de werknemer en in de hogere 
productiviteit.” 
(7) Joop Schippers, hoogleraar ar-
beidseconomie aan de Universiteit 
Utrecht, denkt dat de politiek nog te 100 
vroeg is met het plan. “Veel organi-
saties zijn er nog niet klaar voor. Je 
moet werkgevers ook niet tegen de ha-
ren instrijken, dan duurt het nog veel 
langer voor je hen overtuigt, ook al is 105 
het goed voor bedrijven. Als je denkt 
dat boterhammen met pindakaas goed 
zijn voor Jantje, kun je Jantje dwingen 
ze te eten of je kunt wachten tot Jantje 

zelf ontdekt hoe lekker ze zijn. Dat 110 
laatste is misschien beter.” 
(8) Schipper ziet ook wel, net als de 
werkgevers, dat thuiswerken voor een 
bouwvakker wat minder voor de hand 
ligt. “Maar, het is wel wat te makkelijk 115 
gezegd dat thuiswerken niet mogelijk 
is. Mensen in de dienstverlening die 
met klanten omgaan, kun je thuis laten 
werken. Mensen die overdag niet 
bereikt worden, kunnen desnoods ’s 120 
avonds worden opgezocht. Dat is beter 
dan overdag zeven keer voor niks 
bellen! Aan de andere kant: je wilt 
natuurlijk ook wel eens collega’s zien. 
Wat sommige politieke partijen nu 125 
willen, maximaal één dag per week, is 
voor mij wel voldoende. Iedereen de 
hele week thuis laten werken is niet 
reëel. Dat moet je ook niet willen.” 

 
Naar een artikel van Joep Trommelen, 
BN/De Stem, 25 februari 2009 
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Tekst 3 
 

 
 
Stop het domino-effect van diabetes. 
 
Diabetes heeft een domino-effect en kan leiden tot bijvoorbeeld een hartaanval, 
dementie en nierfalen. Iedere dag krijgen 200 Nederlanders diabetes. Zorg dat u 
daar niet bij hoort. 
 
Bestel vandaag nog de gratis informatiefolder. 
www.diabetesfonds.nl 
0800-5766123 
 

 
 

Naar een advertentie in NRC Handelsblad, 
4 maart 2009 
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Tekst 4 
 

Elektrische auto komt er nu écht aan 
 
(1) Zo ziet Hans de Boer, directeur 
Verkoop van het Californische auto-
bedrijf Better Place, het voor zich: de 
auto met klassieke verbrandingsmotor, 
die op benzine of diesel rijdt, zal bin-5 
nen een aantal jaren verdwijnen. Hij 
maakt plaats voor de veel schonere 
elektrische auto. Deze verandering van 
het wegverkeer is al begonnen. In Is-
raël plaatst ‘Better Place’ door het hele 10 
land duizenden paaltjes, zogeheten 
laadpunten, waar elektrische auto’s 
straks kunnen inpluggen om hun accu 
op te laden. Bij winkelcentra, theaters, 
werkplekken, bij mensen thuis. Hetzelf-15 
de gaat het bedrijf doen in Denemar-
ken. En geleidelijk aan volgt de rest 
van de wereld. 
(2) Als De Boer gelijk krijgt, heeft dat 
grote gevolgen voor twee van de 20 
machtigste industrieën ter wereld: de 
autofabrikanten en de olieproducenten. 
Een eeuw lang hebben ze samen op-
getrokken, hun belangen verdedigend. 
Al die tijd was de positie van de ver-25 
brandingsmotor onaantastbaar. Maar 
nu wankelt die, door de combinatie van 
een groeiend klimaatprobleem, een 
wereld die voor zijn olie steeds afhan-
kelijker wordt van het Midden-Oosten 30 
en olieprijzen die naar verwachting 
binnen een paar jaar weer de pan uit 
rijzen. Gaan deze factoren er voor 
zorgen dat de samenwerking tussen 
Big Oil en Big Car wordt beëindigd? 35 
(3) “Geloof maar niet dat Big Oil netjes 
gaat liggen en de klappen neemt”, zegt 
de Britse consultant Gary Kendall, die 
na zijn opleiding als scheikundige ne-
gen jaar in de olie-industrie heeft ge-40 
werkt, en zich tegenwoordig bij advies-
bureau Sustainability inzet voor een 

duurzamere wereld. Volgens Kendall 
willen de oliemaatschappijen zo lang 
mogelijk vasthouden aan de verbran-45 
dingsmotor. Ze hebben honderden 
miljarden geïnvesteerd in olie- en 
gasplatforms, raffinaderijen, tanksta-
tions. Die belangen zullen ze verdedi-
gen. Waarschijnlijk met succes, zegt 50 
Kendall. “Want deze sector heeft, sa-
men met de auto-industrie, een zeer 
grote invloed op de politieke en publie-
ke opinie.” 
(4) Toch kunnen autofabrikanten en 55 
olieproducenten niet alles bij het oude 
laten. Het verkeer stoot een kwart van 
alle CO2

1) uit, en dat aandeel zal naar 
verwachting groeien, met name door 
de opkomst van de welvaart in China 60 
en India. Als honderden miljoenen Chi-
nezen en Indiërs voor het eerst een 
auto kunnen aanschaffen, en die heb-
ben allemaal een verbrandingsmotor, 
dan is dat een ramp voor het klimaat. 65 
(5) Maar wat zijn de alternatieven? 
Benzine en diesel kunnen geheel of 
deels vervangen worden door bio-
brandstoffen, zegt Harm Jeeninga van 
het Energieonderzoek Centrum Neder-70 
land (ECN) in Petten. De CO2-uitstoot 
loopt dan terug. En gewassen als 
maïs, rietsuiker en oliepalm zijn op 
veel plaatsen te telen. Maar is er ge-
noeg land om gewassen voor brand-75 
stoffen te telen, zonder al te veel 
natuur te vernietigen en landbouw-
gronden voor voedsel in beslag te 
nemen? Daarover verschillen de 
meningen erg, zegt Jeeninga. 80 
(6) Benzine en diesel zijn ook bij te 
mengen met synthetische brandstof-
fen, gemaakt uit gas of kolen. Voor 
kolen geldt dat ze ruim voorradig zijn, 

noot 1 CO2 is een kleurloos, reukloos en smaakloos gas 
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en beter verspreid over de wereld dan 85 
olie. Maar kolen zijn wel vies. Daarom 
zetten oliemaatschappijen sterk in op 
technologie om CO2 bij fabrieken en 
elektriciteitscentrales te verwijderen en 
ondergronds op te slaan. De techno-90 
logie is echter niet waterdicht, zegt 
Jeeninga. “Kolen, waarvan de CO2 zo-
veel mogelijk is weggenomen, geven 
nog steeds evenveel CO2-uitstoot als 
benzine en diesel.” 95 
(7) Tot slot kunnen benzine en diesel 
worden vervangen, door waterstof of 
elektriciteit. “Als je echt rekening wilt 
houden met het milieu, dan is dat het 
beste”, vindt Jeeninga. Tenminste, als 100 
elektriciteit en waterstof worden opge-
wekt uit duurzame bronnen, zoals 
wind- en zonne-energie, of biomassa. 
Als kolen of gas de bron zijn, vormt 
CO2 een probleem. Voor elektriciteit en 105 

waterstof zijn wel verschillende soor-
ten motoren nodig. In het geval van 
waterstof is dat de brandstofcel, die 
waterstof en zuurstof omzet in water, 
en daarbij stroom levert. In het geval 110 
van elektriciteit is het de accu, die 
stroom levert zoals een batterij. 
(8) Maar volgens Jeeninga houden zo-
wel de oliemaatschappijen als de auto-
industrie het liefst vast aan de verbran-115 

dingsmotor. “Rond de 40 procent van 
de identiteit van een auto komt van de 
verbrandingsmotor”, zegt hij. Ofwel, 
het vermogen en de andere technische 
kwaliteiten van de motor bepalen voor 120 
een belangrijk deel de aantrekke-
lijkheid van de auto. “Een Porsche is 
een Porsche vanwege de motor. 
Bovendien is een Porsche een 
Porsche vanwege het geluid”, zegt hij. 125 
“Vervang je die motor door, in het 
geval van een elektrische auto, een 
stille accu, dan wordt het verschil 
tussen de merken kleiner.” Jeeninga 
betwijfelt of autofabrikanten dat 130 
zomaar zullen accepteren. “Maar 
goed”, zegt Jeeninga, “het is de 
consument die uiteindelijk kiest.” 
(9) De directeur van het onderzoeks-
instituut Rocky Mountain Institute, me-135 
vrouw Schewel, ziet twee grote barriè-
res voor de doorbraak van de elektri-
sche auto: lage olieprijzen en een aar-
zelende consument. Als de olieprijzen 
langdurig laag blijven, kan dat de elek-140 
trische auto – die goedkoop is in ge-
bruik, maar erg duur in aanschaf – uit 
de markt houden. Daarom is het vol-
gens haar van groot belang, dat de 
overheid meebetaalt aan de aanschaf, 145 
net zoals nu in China is afgesproken. 

 
Naar een artikel van Marcel aan de Brugh, 
NRC Handelsblad, 30 maart 2009 
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Tekst 5 
 

DomTom 
 
(1) Stel je voor: je wacht met je fiets op 
een kruispunt voor het stoplicht. Daar 
slaat de twijfel toe. Hier ben je toch 
ook op de heenweg langsgekomen? 
Maar moet je hier al naar rechts om 5 
thuis te komen? Of eerst nog een 
stukje rechtdoor en dan de volgende 
rechtsaf? Klinkt je dat bekend in de 
oren? Dan ben je niet de enige. Want 
de weg kwijtraken, en als het goed is 10 
weer terugvinden, hoort er nu eenmaal 
bij. Maar niet iedereen vindt de juiste 
route op dezelfde manier. 
(2) “Hoe je de weg vindt, en ook hoe 
snel, is heel persoonlijk”, vertelt Albert 15 
Postma. Hij is hoogleraar in de 
psychologische functieleer aan de 
Universiteit Utrecht en hij doet onder-
zoek naar ruimtelijke oriëntatie en het 
geheugen. Als we de weg zoeken, 20 
gebruiken we ons ruimtelijk inzicht. 
Met dit vermogen kunnen we bijvoor-
beeld een denkbeeldige plattegrond 
voor ons zien, gebaseerd op in ons 
geheugen opgeslagen herkennings-25 
punten. Maar we doen veel meer met 
dat vermogen. We gebruiken het zo 
ongeveer elk moment van de dag. Om 
de afstand tussen twee objecten te 
schatten, bijvoorbeeld als we tussen 30 
andere mensen door lopen zonder 
tegen ze op te botsen. Ook als we de 
onderlinge verhouding van objecten 
moeten inschatten, bijvoorbeeld of een 
kast tussen twee muren zal passen. 35 
“Het ruimtelijk vermogen bestaat uit 
verschillende aspecten, die allemaal 
met elkaar samenhangen”, legt 
Postma uit. “Als je in het ene goed 
bent, is de kans groot dat je in het 40 
andere ook wel goed bent. Natuurlijk, 
er zijn uitzonderingen”, zegt hij. “Maar 
vaak geldt dat wie goed kan inschatten 
hoeveel spullen in een koffer passen, 

ook beter dan gemiddeld is in het 45 
vinden van de weg.” 
(3) Of je nu een ruimtelijk wonder bent 
of juist een hopeloos geval, je komt 
niet ter wereld met ruimtelijk vermo-
gen. Dat ontwikkel je voor het grootste 50 
deel in je kindertijd. Als een baby in de 
wieg ligt, leert hij al wat de begrippen 
‘dichtbij’ en ‘ver’ betekenen. Beetje bij 
beetje komen daar meer begrippen bij. 
Op een leeftijd van ongeveer zes jaar 55 
snappen de meeste kinderen termen 
als ‘links’ en ‘rechts’. Tijden, snel-
heden en afstanden inschatten leren 
kinderen tussen hun zesde en elfde 
levensjaar. Wel zijn er daarbij verschil-60 
len tussen jongens en meisjes. “Man-
nen zijn over het algemeen wat beter 
in ruimtelijke taken dan vrouwen”, 
vertelt Postma. 
(4) Toch schort soms wel wat aan ons 65 
ruimtelijk vermogen. Postma en zijn 
collega’s onderzochten hoe goed 
mensen waren in het terugvinden van 
hun auto. Ze observeerden bezoekers 
van een groot winkelcentrum die hun 70 
auto op een drukke, onoverzichtelijke 
parkeerplaats hadden neergezet. Wat 
bleek? Veertien procent nam een grote 
omweg om bij zijn of haar vierwieler te 
komen. Toen aan hen werd gevraagd 75 
hoe vaak ze de auto niet terug konden 
vinden, antwoordde ruim een derde, 
dat het regelmatig gebeurde. Veertien 
procent overkwam het ‘wel eens’. 
Slechts de helft van alle mensen zei 80 
zijn of haar auto altijd direct terug te 
kunnen vinden. Het is dus geen won-
der dat de elektronische hulpmiddelen 
om je de weg te wijzen enorm in 
opkomst zijn. 85 
(5) Ook fiets- en wandeltochten leggen 
we niet meer af met papieren route-
kaarten in de hand, maar met een gps-
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apparaat. Dat is handig, want verdwa-
len is er nu veel minder bij. Maar wat 90 
voor invloed hebben al deze navigatie-
systemen volgens het onderzoek 
eigenlijk op ons oriënterend vermo-
gen? Wordt ons brein daar niet lui 
van? 95 
(6) Om deze vragen te beantwoorden, 
is onderzoek verricht naar het brein 
van taxichauffeurs door neurologen 
van het University College London. Het 
ging hun om Londense taxichauffeurs. 100 
Zij maken namelijk geen gebruik van 
navigatiesystemen in hun taxi. Deze 
chauffeurs moeten een zeer strenge 
test afleggen, voordat ze hun diploma 
krijgen. Daarna mogen ze pas passa-105 
giers vervoeren. Het duurt ongeveer 
drie jaar voordat ze de ruim 25.000 
straten en belangrijke locaties zoals 
ziekenhuizen, rechtbanken en theaters 
uit hun hoofd kennen. De onderzoe-110 
kers maakten hersenscans van de 
hersenen van de chauffeurs. Ze zagen 
iets opmerkelijks. Vergeleken met een 
controlegroep, in samenstelling 
vergelijkbaar met de chauffeursgroep, 115 
was de hippocampus bij de taxi-
chauffeurs veel groter. De hippo-
campus is een kwabje in het brein 
waarin een belangrijk deel van ons 
geheugen te vinden is. Door veelvuldig 120 

gebruik was deze kwab ontwikkeld tot 
een groot navigatiecentrum. Want hoe 
meer ervaring een taxichauffeur had, 
hoe groter zijn hippocampus bleek te 
zijn. Het hersengebied moest dus zijn 125 
gegroeid door het werk. Werkt het dan 
misschien ook andersom? Kan ons 
ruimtelijk vermogen krimpen als we het 
niet meer gebruiken? 
(7) Volgens Postma zou er krimp kun-130 
nen optreden. Maar zeker weten doet 
hij het niet, want veel onderzoek naar 
het effect van een elektronisch naviga-
tiesysteem op de hersenen is er niet 
gedaan. De voorzitter van de Britse 135 
Vereniging van de Cartografie, Mary 
Spence, vindt in elk geval wel dat we 
ons zorgen moeten maken. Door het 
massale gebruik van internet en navi-
gatiesystemen zullen onze capaci-140 
teiten om routekaarten te lezen uit-
sterven, waarschuwde zij. Mensen 
stappen in de auto en het enige wat 
hun interesseert, is van A naar B 
komen. Hoe dat gebeurt, maakt hun 145 
niet uit. Volwassenen worden op die 
manier bang voor routekaarten en de 
kinderen leren niet meer hoe ze die 
moeten lezen. Terwijl dat wel heel 
belangrijk is, want als je navigatie-150 
systeem uitvalt, moet je je toch ook 
kunnen redden”, vindt Spence. 

 
Naar een artikel van Carin Röst, 
Quest, maart 2009 

 
 
 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 
 

einde  KB-0011-a-11-2-b* 
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KB-0011-a-11-2-u 

Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2011 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 
 

 1 Lees eerst de vragen en zoek daarna de antwoorden op in de tekst. 
 
1 Welke twee belangrijke kanten van de mobiliteit van ‘meeneem-pc’s’ worden 

er getest? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
2 Wie heeft het netbook zijn naam gegeven? 
 
............................................................................................................................ 
 
3 Hoeveel netbooks worden er getest? 
 
............................................................................................................................ 
 
4 Welk netbook is het duurste? 
 
............................................................................................................................ 
 
5 Welk netbook kreeg het hoogste puntentotaal? 
 
............................................................................................................................ 
 
6 Wat is de prijs van een Asus EeePC 701 4G? 
 
............................................................................................................................ 
 
7 Noem het netbook dat in de categorie prijs/prestatie een ‘zeer goed’ 

scoorde. 
 
............................................................................................................................ 
 
8 Welk netbook scoort beter op ‘Prestaties’: de Acer Aspire One A150 of de 

Gigabyte M912V? 
 
............................................................................................................................ 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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9 Welk besturingssysteem heeft de Medion Akoya mini E1210? 
 
............................................................................................................................ 
 
10 Hoe lang houdt de accu van de Acer Aspire One A110L het maximaal vol 

zonder opladen tijdens het internetten? 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 2 
 

 2 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

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

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

 13 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D  
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 21 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 22 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C 
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Schrijfopdracht 
 

 27 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

Pagina: 592Voor 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-0011-a-11-2-u 8 lees verder ►►►

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

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

KB-0011-a-11-2-u* einde  
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KB-0011-a-10-1-o 

Examen VMBO-KB 

2010 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 23 vragen, een samenvattingsopdracht en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 18 mei

9.00 - 11.00 uur
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Tekst 1 
 

4p 1 Zoekend lezen 
Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
1 Wie heeft de test uitgevoerd? 
2 Welke temperatuur van het koelvak in de winkels wordt volgens de test als 

‘zeer goed’ aangemerkt? 
3 Welke winkels verkopen geen voorverpakte ijsbergsla? 
4 Wat is een ‘beschermende atmosfeer’ in een zakje ijsbergsla? 
5 In het schema van de veldsla staat het merk AH twee keer genoemd. 

In welke twee bedrijven wordt dit merk verkocht? 
6 Wat betekent volgens de tekst de afkorting ‘tht’ in: tht-datum?  
7 Welk testoordeel wordt toegekend aan de ijsbergsla van Plus? 
8 Hoeveel genummerde kooptips worden er gegeven? 
9 Welke winkelketen heeft de laagste richtprijs van rucola? 
 
 

Tekst 2 
 

10p 2 Samenvattingsopdracht 
Vat de tekst De genezende werking van huisdieren samen in maximaal 150 
woorden. Besteed alleen aandacht aan de volgende punten: 
 
1 het onderwerp van het onderzoek van Mark Janssen en hoe hij aan zijn 

onderzoeksmateriaal kwam 
2 de conclusie van het onderzoek van Mark Janssen 
3 hoe sterk de band van de inzenders met hun huisdier is, volgens Mark 

Janssen 
4 ten minste acht positieve gevolgen van het hebben van huisdieren 
5 het algemene advies dat wordt gegeven aan hulpverleners. 
 
Maak er een goedlopend geheel van. Noem niet onnodig voorbeelden. Tel het 
aantal woorden van je samenvatting en zet dat erbij. Zet de titel erboven. 
 
 

Tekst 3 
 

1p 3 Een afbeelding kan de volgende functies hebben in een advertentie: 
1 de aandacht van de lezer trekken 
2 iets nieuws aan de gedrukte tekst toevoegen 
3 nodig zijn om de tekst te kunnen begrijpen. 
Welke functies heeft de afbeelding in deze tekst? 
A 1 + 2 
B 1 + 3 
C 2 + 3 
D 1, 2 en 3 
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1p 4 Voor welke groep lezers van de Volkskrant is deze advertentie bedoeld? 
A alle lezers 
B jonge lezers 
C leden van het Wereld Natuur Fonds 
D natuurliefhebbers 
 

1p 5 Wat zegt de uitdrukking ‘De wonderen zijn de wereld nog niet uit’ over de 
dreigende klimaatverandering? 
A Er blijven altijd bijzondere mensen die nergens in willen geloven. 
B Het duurt niet lang meer, of de klimaatverandering is een feit. 
C Misschien geloof jij niet in wonderen, maar anderen doen dat wel. 
D We kunnen er nog wat aan doen. 
 
 

Tekst 4 
 

1p 6 Hoe steunen het kabinet en het bedrijfsleven de technische beroepen? 
A Ze geven subsidies en regelen excursies. 
B Ze hebben meer technische opleidingen voor meisjes opgezet. 
C Ze sponsoren 2000 basisscholen in heel Nederland met materialen. 
D Ze zorgen voor meer stagemogelijkheden voor onderwijzers. 
 

1p 7 Wat is er volgens de tekst de oorzaak van, dat er een tekort is aan technische 
beroepsmensen? 
A De salarissen van technici zijn veel te laag. 
B Het werk van technische mensen is gevaarlijk en ongezond. 
C Scholen kunnen geen leraren techniek krijgen. 
D Techniek maakt geen deel uit van de algemene ontwikkeling. 
 

1p 8 Hoe kun je de inhoud van het tekstgedeelte in de alinea’s 10 tot en met 12 het 
beste omschrijven? 
In de alinea’s 10 tot en met 12 gaat het  
A alleen maar over bedrijven die voor de overheid werken. 
B alleen nog maar over geld. 
C over scholen in het buitenland. 
D over techniek en onderwijs in het algemeen. 
 

1p 9 Wat is de hoofdgedachte van deze tekst? 
A Docenten die techniekles geven, proberen allerlei projecten uit en het 

bedrijfsleven sponsort deze projecten. 
B Het vak techniek kun je het beste leren als je er al op de middelbare school 

mee begint. 
C Kleuters worden vaker dan vroeger gebruikt als proefpersonen voor allerlei 

startprojecten voor technieklessen. 
D Om het tekort aan technische beroepsmensen aan te vullen, moet zo vroeg 

mogelijk op de basisschool begonnen worden met technieklessen. 
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Gebruik de volgende informatie bij het beantwoorden van de vragen 10 en 11. 
Een schrijver kan gebruik maken van: 
1 feiten; 
2 de eigen mening; 
3 de mening van anderen. 
 

1p 10 Waarvan maakt de schrijfster vooral gebruik in alinea 2? 
A 1 
B 2 
C 3 
 

1p 11 Waarvan maakt de schrijfster vooral gebruik in alinea 7? 
A 1 
B 2 
C 3 
 

1p 12 Wat is het doel van de schrijfster met deze tekst? 
A de lezer informeren over de technieklessen op een basisschool en de kosten 

daarvan 
B de lezer informeren over de initiatieven van basisscholen, overheid en 

bedrijfsleven rond technieklessen 
C de lezer overtuigen van het onverwachte succes van technieklessen op alle 

basisscholen van Nederland 
D de lezer ervan overtuigen dat techniek in andere landen meer gewaardeerd 

wordt dan in Nederland 
 
 

Tekst 5 
 

1p 13 In alinea 1 worden twee vragen over geluidsniveaus gesteld. 
 In welke alinea wordt de eerste vraag beantwoord voor muziek en voor 

lawaai op je werkplek? 
 

1p 14 “Toch zetten zij het apparaat niet zachter.” (regels 25-26) 
Wat is de belangrijkste reden om het apparaat niet zachter te zetten? 
A De jongeren denken dat ze geen gehoorbeschadiging zullen oplopen. 
B De jongeren houden van harde muziek. 
C De jongeren schrikken niet echt van een hoge pieptoon. 
D De jongeren weten niet dat te hard geluid slecht is voor het gehoor. 
 

1p 15 Wat is het verband tussen alinea 5 en alinea 6? 
A Alinea 6 vormt een tegenstelling met de inhoud van alinea 5. 
B In alinea 6 staat een gevolg van de inhoud van alinea 5. 
C In alinea 6 wordt de inhoud van alinea 5 met nieuwe informatie uitgebreid. 
D In alinea 6 wordt een bewijs gegeven voor de inhoud van alinea 5. 
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1p 16 Welk verschil is er tussen het onderzoek van Raat en het onderzoek van De 
Laat? 
A Raat onderzoekt alleen het luisteren naar mp3-spelers, De Laat onderzoekt 

ook het uitgaan. 
B Raat onderzoekt gehoorschade, De Laat onderzoekt aangeboren oorziekten. 
C Raat onderzoekt jongeren, De Laat onderzoekt volwassenen. 
D Raat wil voorlichting geven aan jongeren, De Laat wil allereerst de ouders 

benaderen. 
 

1p 17 Het is onduidelijk hoeveel jongeren jaarlijks blijvende gehoorschade oplopen 
(alinea 8). 
Welke twee oorzaken voor die onduidelijkheid worden in de tekst genoemd? 
A Artsen willen geen cijfers geven en werken niet mee aan onderzoek. 
B Fabrikanten houden cijfers achter en de overheid treedt daar niet tegen op. 
C Je merkt de schade pas later en het aantal wordt niet precies bijgehouden. 
D Jongeren schamen zich voor de gehoorschade en houden die geheim. 
 

1p 18 De Nationale Hoorstichting lijkt de jongeren te bereiken (alinea 10). 
Waaruit kun je dat opmaken? 
A De jongeren kunnen hun mp3-spelergebruik testen op websites. 
B De jongeren worden benaderd met reclamespotjes en bekende rappers. 
C Voor de basisschool is ook een lespakket gemaakt. 
D Zo’n vijfhonderdduizend jongeren deden mee aan de gehoortest op internet. 
 

1p 19 Wat blijkt uit de gehoortest op oorcheck.nl? 
De meeste jongeren 
A denken beter te kunnen horen dan in werkelijkheid het geval is. 
B hoorden bij de test meer dan er in werkelijkheid te horen was. 
C konden de kwaliteit van hun gehoor goed inschatten. 
D zijn bereid meer te gaan betalen voor hun mp3-speler. 
 

2p 20 Waarschuwingen op de verpakking van mp3-spelers zijn waarschijnlijk 
effectiever dan geluidsbegrenzers. 

 Welke twee argumenten worden daarvoor gegeven? 
 
Gebruik de volgende informatie voor het beantwoorden van vraag 24 en 25. 
Deze tekst is te verdelen in 5 delen: 
Deel 1: alinea 1 tot en met alinea 2 
Deel 2: alinea 3 tot en met alinea 6 
Deel 3: alinea 7 tot en met alinea 8 
Deel 4: alinea 9 tot en met alinea 11 
Deel 5: alinea 12. 
 

1p 21 Over welk onderwerp gaat tekstdeel 2 (alinea 3 tot en met 6)? 
Gebruik niet meer dan 10 woorden voor je antwoord. 
 

1p 22 Over welk onderwerp gaat deel 3 (alinea 7 en 8)? 
Gebruik niet meer dan 10 woorden voor je antwoord. 
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1p 23 Een schrijver kan gebruik maken van: 
1 feiten 
2 de eigen mening 
3 de mening van anderen 
Waarvan maakt de schrijfster van deze tekst vooral gebruik? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
 

1p 24 De schrijfster wil de lezers informeren over gehoorschade bij jongeren. 
Welk schrijfdoel heeft de schrijfster nog meer met deze tekst? 
Zij wil 
A amuseren met leuke verhalen over de jeugd. 
B oudere lezers van haar eigen mening overtuigen. 
C tegenover alle lezers haar gevoelens tot uitdrukking brengen. 
D waarschuwen voor blijvende gehoorschade. 
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Schrijfopdracht 
 
Je bent onlangs naar een schoolfeest geweest. Het was een leuk feest en je 
hebt veel plezier gehad met je vrienden. Je was vooral erg tevreden over de 
muziek die de dj draaide. De volgende ochtend werd je wakker en je hoorde een 
hoge pieptoon. Pas na enkele uren was de pieptoon weer verdwenen. 
Omdat je er niet helemaal gerust op was, ging je zoeken op internet. Daar las je 
enkele artikelen over gehoorschade bij het beluisteren van harde muziek, onder 
andere de tekst Domoren verpesten gehoor waarin verwezen wordt naar de site 
www.oorcheck.nl. Je bent wel geschrokken van wat je daar las: bij meer dan 85 
decibel aan geluid is oorbescherming tijdens het werk al verplicht. Boven 120 
decibel gaat geluid echt pijn aan de oren doen. 
Je wilt er nog meer over weten en besluit een bezoek te brengen aan de website 
van de Nationale Hoorstichting, www.hoorstichting.nl. Daar lees je ten eerste de 
informatie dat meer dan 20.000 jongeren jaarlijks gehoorbeschadiging oplopen 
in Nederland en ten tweede dat oorsuizingen en een hoge pieptoon de eerste 
tekenen van gehoorbeschadiging kunnen zijn. Er staat ook een waarschuwing: 
voor een veilig gebruik van je mp3-speler mag je de volumeknop op maximaal 
60% zetten bij het gebruik van oordopjes en op maximaal 70% bij het gebruik 
van een koptelefoon. 
Ergens anders op internet vind je nog een interessante tabel. Daaruit blijkt wel, 
dat geluid veel eerder schadelijk kan zijn dan veel jongeren blijkbaar denken en 
dat een disco soms het hardst denkbare lawaai produceert. 
 
Aantal decibel Geluid 
  10 Ritselende bladeren 
  70 Stofzuiger 
  80 Drukke verkeersweg 
100 Geweerschot, mp3-speler op hoogste stand 
110 Cirkelzaag 
120 Kettingzaag, rockconcert 
130 Pijngrens, discotheek 
150 Startend straalvliegtuig 
 

13p 25 Een artikel voor de schoolkrant 
Schrijf in de uitwerkbijlage een artikel voor de schoolkrant over gehoorschade bij 
jongeren. In dit artikel 
− noem je de aanleiding voor jou om het artikel te schrijven; 
− vertel je welke twee stukjes informatie je vond op www.hoorstichting.nl; 
− geef je jouw mening over de ernst van de gehoorbeschadiging van 

Nederlandse jongeren; 
− gebruik je twee gegevens uit de tabel om je mening kracht bij te zetten; 
− noem je de waarschuwing van de Nationale Hoorstichting welke percentages 

van het volume van mp3-spelers veilig zijn bij oordopjes en koptelefoons; 
− verwijs je naar de website www.oorcheck.nl waar volgens de tekst Domoren 

verpesten gehoor iedereen zijn gehoor kan meten; 
− wens je dat alle lezers verstandig zullen omgaan met harde muziek. 
Verzin een pakkende titel en vergeet niet je naam en klas onder het artikel te 
zetten.

Pagina: 600Voor 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-0011-a-10-1-o 8 lees verder ►►►

 

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-0011-a-10-1-o* einde  
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Tekst 1 
 
Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit drie bladzijden! 
 

Sla in zakjes snel opeten 
 
Veel mensen doen hun boodschappen 
voor een week. En verpakte groenten zijn 
in een druk leven dan een uitkomst. Sla, 
verpakt of niet, behoort zelfs tot de 
groenten waaraan het meeste geld wordt 
besteed. Hoelang is die voorverpakte sla 
houdbaar? 
 
Test 
De Consumentenbond testte ijsbergsla, 
veldsla en rucola van acht supermarkten, 
natuurvoedingswinkels en Albert.nl zowel 
op de dag van aankoop als op de 
houdbaarheidsdatum. Bij elke keten is 
vier keer ijsbergsla, vier keer rucola en 
vier keer veldsla gekocht. Een panel dat 
thuis ook vaak voorverpakte sla gebruikt, 
beoordeelde de zakjes. Er is gelet op de 
stevigheid, kleur en aantrekkelijkheid, de 
versheid, geur, knapperigheid en de 
algehele kwaliteit. 
 
Temperatuur 
Ook is de temperatuur van het koelvak in 
de winkel gemeten, met uitzondering van 
Albert.nl. De temperatuur van het koelvak 
was in alle winkels onder de 3,5 °C, wat 
zeer goed is. Bij Albert.nl is de 
temperatuur van de slazakjes gemeten. 
En die was goed. 
 
Kwaliteit 
Over het algemeen zit het wel goed met 
zakjes sla die in de supermarkt, bij 
natuurvoedingswinkels en Albert.nl 
verkocht worden. Albert Heijn, Jumbo en 
Super de Boer scoorden over de hele 
linie zeer goed. Op de uiterste 
houdbaarheidsdatum scoorden de 
meeste aanbieders nog maar matig. 

Maar dit geldt niet voor Albert Heijn, de 
natuurvoedingswinkels, de (Super)Coop 
en Albert.nl, die op de 
houdbaarheidsdatum nog redelijk scoren. 
Het is aan te raden om de sla binnen één 
tot twee dagen op te eten en niet te 
wachten tot de uiterste 
houdbaarheidsdatum. De kwaliteit is dan 
een stuk minder. 
Per winkel en per slasoort verschilt het 
hoe de kwaliteit behouden blijft na 
aankoop. Bij Super de Boer bijvoorbeeld 
scoorden de veldsla en rucola bij 
aankoop zeer goed, maar op de uiterste 
houdbaarheidsdatum nog maar matig. 
Een dergelijk groot verschil is ook te zien 
bij de natuurvoedingswinkels: op de dag 
van aankoop scoorde de rucola goed, 
maar op de houdbaarheidsdatum was de 
kwaliteit slecht. 
 
IJsbergsla 
De natuurvoedingswinkels verkopen 
geen voorverpakte ijsbergsla. De 
ijsbergsla van de andere winkels was 
overigens goed tot zeer goed op de dag 
van aankoop. Op de houdbaarheids-
datum scoorden alleen Albert Heijn en 
Super de Boer nog redelijk. 
IJsbergsla bederft sneller dan de andere 
voorverpakte slasoorten in deze test, 
waarschijnlijk doordat het gesneden sla 
is. Verder is vocht een goede 
voedingsbodem voor bacteriën. 
Overigens zit in de zakjes van ijsbergsla 
vooral koolzuurgas (op de zakjes staat 
‘beschermende atmosfeer’) om de 
houdbaarheid te verlengen. Als er 
zuurstof bijkomt, na het openen van de 
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verpakking, wordt de houdbaarheid weer 
korter.  
Bezoek aan slazakjesvulfabriek 
Bij groenteverwerkingsbedrijf Heemskerk 
in Rijnsburg zit er soms nog geen 24 uur 
tussen de binnenkomst van de groenten 
en het transport naar de winkels. De 
groenten, meer dan 60 soorten, komen 
direct van het land. Ze worden bij 
binnenkomst gekeurd en de slechte 
groenten worden teruggestuurd naar de 
teler. Commercieel directeur Hans de 
Boer: “De groente moet er op het einde 
van de te-gebruiken-tot-datum gewoon 
goed uitzien. Anders koop je het als 
consument niet.” 
In dikke jassen tegen de kou legen 
medewerkers de kratten boerenkool en 
andere groenten in de snijmachines. Als 
de groenten door de snijmachine – er 
staan er zeker vijftien – zijn gegaan, 
belanden ze in een bak met ijswater. 
Daarin worden ze gewassen. Dit gebeurt 
met redelijk wat kracht met schoepen of 
lucht die de groente voortstuwen. Daarna 
is er het droogproces. Een grote 
centrifuge moet ervoor zorgen dat er zo 
min mogelijk vocht achterblijft. 
De groente gaat via een weegschaal naar 
een tussentijdse opslagruimte en dan 
naar de verpakkingsafdeling. Nadat de 

bakken met een lift omhoog zijn 
gebracht, worden de zakjes met behulp 
van de zwaartekracht gevuld. Vanuit de 
vulmachine op de eerste etage wordt de 
groente afgewogen en valt dan in de 
zakjes. Als ze eenmaal gevuld en 
geëtiketteerd zijn, gaan de zakjes in 
kratten en worden ze geconditioneerd 
vervoerd naar de supermarkt. 
Een gesloten koelketen is een absolute 
voorwaarde voor een goede kwaliteit in 
de winkel. 
 
Kooptips 
Sla en ook andere gesneden en 
voorverpakte groenten zijn maar beperkt 
houdbaar. 
1 Let in de winkel op de houdbaar-

heidsdatum. En pak ook eens een 
zak achter uit het koelvak. Die 
zakken zijn vaak wat langer 
houdbaar. 

2 Check de groente onder meer op 
kleur, vocht in de verpakking (drup-
pels zijn niet goed), het opbollen van 
het zakje en het uiterlijk van de 
blaadjes. 

3 Eet de groente uiterlijk twee dagen 
na aankoop. Daarna kan zich meer 
van het ongezonde nitriet vormen. 

 
 
Test sla 
 
VELDSLA Test- Richtprijs Kwaliteit bij Kwaliteit bij Te koop bij 

Merk oordeel  koop tht-datum 
  1 BiJo 84 € 1,95 ++ + natuurvoedingswinkels 
  2 (Super)Coop 69 € 1,90 ++ + Coop 
  3 AH 68 € 1,50 + + Albert.nl 
  4 AH 68 € 1,50 + + Albert Heijn 
  5 Jumbo 67 € 1,50 ++ + Jumbo 
  6 Plus 63 € 1,60 + + Plus 
  7 Super de Boer 52 € 2,00 ++ - Super de Boer 
  8 Deka 48 € 1,55 + - Deka 
  9 Top’s 37 € 1,30 + -- Dirk v.d. Broek 
10 C1000 34 € 1,50 + -- C1000 
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RUCOLA Test- Richtprijs Kwaliteit bij Kwaliteit bij Te koop bij 
Merk oordeel  koop tht-datum 

  1 AH 73 € 1,50 ++ + Albert.nl 
  2 Jumbo 69 € 1,45 ++ + Jumbo 
  3 AH 63 € 1,50 ++ + Albert Heijn 
  4 Super de Boer 62 € 2,00 ++ - Super deBoer 
  5 C1000 58 € 1,45 ++ - C1000 
  6 Deka 57 € 1,40 + + Deka 
  7 Super(Coop) 47 € 2,00 + - Coop 
  8 Top’s 41 € 1,30 + - Dirk v.d. Broek 
  9 BiJo 39 € 1,85 + -- natuurvoedingswinkels 
10 Plus 33 € 1,60 + -- Plus 
 
IJSBERGSLA Test- Richtprijs Kwaliteit bij Kwaliteit bij Te koop bij 

Merk oordeel  koop tht-datum 
  1 AH 70 € 1,10 ++ + Albert Heijn 
  2 Super de Boer 65 € 1,40 ++ + Super de Boer 
  3 (Super) Coop 57 € 1,35 + - Coop 
  4 Top’s 52 € 1,30 + - Dirk v.d. Broek 
  5 Jumbo 49 € 1,20 ++ - Jumbo 
  6 AH 47 € 1,10 + -- Albert.nl 
  7 Plus 47 € 1,20 + - Plus 
  8 C1000 42 € 1,20 + -- C1000 
  9 Deka 42 € 1,20 + -- Deka 
 
Bij de tabellen 
Het Testoordeel is gebaseerd op: 
- Kwaliteit bij aankoop: 50% 
- Kwaliteit op de ‘ten-minste-houdbaar-tot-datum’ (tht-datum): 50%. 
 
Testonderdelen 
Kwaliteit: om de kwaliteit op de datum van aankoop en op de houdbaarheidsdatum te 
bepalen, zijn de groenten beoordeeld op stevigheid, kleur, versheid, geur en knapperigheid. 
Temperatuur koeling: alle aanbieders scoren op dit onderdeel zeer goed. Om deze reden is 
het oordeel niet in de tabel opgenomen. 
 
Cijfers over vitamines 
IJsbergsla en ‘gewone’ sla bevatten geen noemenswaardige hoeveelheid vitamine C. Veldsla 
bevat 40 mg vitamine C per 100 gram. Van rucola staan geen gegevens in het Nederlandse 
voedingsstoffenbestand. 

 
Naar een artikel in de Consumentengids, 
februari 2008 
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Tekst 2 
 
De genezende werking van huisdieren 
 

(1) “Toko, die gelukkig nooit iets 
terugzegt als ik het huis bij elkaar 
schreeuw. Toko, die nooit stomme 
vragen stelt. Toko, die de enige in mijn 
leven is, die niet verwacht dat ik din-5 
gen doe, waar ik niet toe in staat ben. 
Toko, die me accepteert zoals ik ben 
en er wonderwel tevreden mee lijkt te 
zijn.” Dit citaat over de onvoorwaarde-
lijke liefde van een huisdier is afkom-10 
stig uit een van de 130 verhalen, ge-
dichten en beschouwingen die het 
tijdschrift Deviant in de zomer van 
2006 ontving in reactie op de schrijf-
wedstrijd ‘Helpen huisdieren in de 15 
geestelijke gezondheidszorg?’ 
(2) De inzendingen waren voor het 
overgrote deel afkomstig van mensen 
met geestelijke problemen. De 
inzendingen vormden het onderzoeks-20 
materiaal voor een project van de 
onderzoeker Mark Janssen. Hij 
onderzocht daarin de genezende 
werking van huisdieren. Hij las en 
analyseerde alle inzendingen voor de 25 
schrijfwedstrijd. De resultaten van zijn 
onderzoek zijn inmiddels gepubliceerd 
in een artikel in het Maandblad 
Geestelijke Volksgezondheid van het 
Trimbos-instituut. Janssen concludeert 30 
daarin: “Huisdieren lijken een krachtig 
medicijn te vormen voor mensen die 
kampen met geestelijke problemen. 
Het is een medicijn met betrekkelijk 
geringe bijwerkingen en risico’s.” 35 
(3) Het lijkt een wondermiddel te zijn, 
waarop elk farmaceutisch bedrijf ogen-
blikkelijk patent zou nemen als dat mo-
gelijk was. Dat in het algemeen huis-
dieren een mens goed doen, was al 40 
bekend uit eerder onderzoek. Niet voor 
niets is het aantal huisdieren in Neder-
land groot, met circa 1,8 miljoen hon-
den, 3,3 miljoen katten, 6 miljoen sier- 

en zangvogels, 6 miljoen aquariumvis-45 
sen en 1,5 miljoen knaagdieren. “Hun 
waarde voor het welzijn van psychia-
trische patiënten mag zeker niet onder-
schat worden”, zo betoogde Mark 
Janssen onlangs tijdens een 50 
conferentie over de genezende 
werking van huisdieren in de 
psychiatrie.  
(4) Als het gaat om de relatie die de 
deelnemers aan de schrijfwedstrijd met 55 
hun huisdieren hebben, is er volgens 
Janssen een aantal opvallende zaken. 
Allereerst blijken de deelnemers zowel 
geestelijk als lichamelijk een zeer 
sterke band met hun hond, poes, cavia 60 
of tamme rat te hebben. Hun verhalen 
zijn doorspekt met liefdesbetuigingen 
en troetelwoordjes. “Die zachte 
vachtjes die langs je benen strijken, 
die lieve ogen die je aankijken en de 65 
warme lichaampjes die in bed lekker 
languit tegen je aan komen liggen. Ik 
wil het voor geen goud meer missen!” 
Dierenliefde kan een gebrek aan 
mensenliefde compenseren, 70 
concludeert Mark Janssen. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit het feit dat een aantal 
deelnemers het verschil benadrukt met 
de band met mensen: “Vaak krijg ik 
meer liefde en troost van dieren dan 75 
van mensen.”  
(5) Ruim twintig procent van de 
inzenders beschrijft hoe hun huisdier 
vereenzaming voorkomt. “Ergens in 
Gouda woon ik. Alleen op een kleine 80 
flat, vier hoog, samen met mijn grote 
vriend Juul, de allerliefste goudvis.” 
Twee op de vijf zeggen ook plezier te 
beleven met hun huisdier: “Elke avond 
hebben mijn katertje IJsbrandt en ik 85 
een stoeikwartiertje, voetbalwedstrijd 
en rondracerondje.” Verder blijken 
huisdieren, en dan met name vissen, 
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een rustgevend effect te hebben op 
sommige patiënten: “Als ik stressig 90 
was en naar de vissenkom zat te 
kijken, dan werd ik vanzelf rustig.” 
Daarnaast zorgen ze ook voor 
structuur in het leven: “De laatste keer 
dat ik opgenomen ben geweest, raakte 95 
ik, toen ik thuiskwam, sneller in mijn 
dagelijks ritme en viel ik minder in een 
leegte.” 
(6) En natuurlijk zorgen honden die uit-
gelaten moeten worden ook voor con-100 
tact met andere hondenbezitters. Huis-
dieren houden hun eigenaren ook een 
spiegel voor. 
(7) Hoe groot de genezende waarde 
van huisdieren kan zijn, blijkt vooral uit 105 
het feit dat zij voor sommige mensen 
een levensreddende functie kunnen 
hebben. Veertien inzenders schrijven 
namelijk, dat de liefde, zorgzaamheid 
en verantwoordelijkheid die zij voor 110 
hun hond, kat of cavia voelen, 

verhindert dat ze geen zin meer 
hebben om verder te leven. Want als 
zij er niet meer zouden zijn, zou 
niemand voor die dieren zorgen. Om 115 
dezelfde redenen zullen deze 
inzenders eerder hulp zoeken. 
(8) De schrijfwedstrijd heeft bevestigd 
wat in meer wetenschappelijk onder-
bouwde onderzoeken in het buitenland 120 
al naar voren is gekomen, namelijk dat 
huisdieren een goed werkend middel 
kunnen zijn tegen angst en depressie. 
Hulpverleners moeten daarom 
serieuzer dan tot dusverre het geval is, 125 
rekening gaan houden met deze voor 
hun patiënten zo belangrijke relatie. Zij 
moeten als een patiënt opgenomen 
moet worden, een goede opvang voor 
zijn of haar huisdier regelen, liefst in 130 
de buurt van de patiënt, zodat die 
contact kan houden met zijn of haar 
lieve Juul, Toko of IJsbrandt. 

 
Naar een artikel van José van der Sman, 
Elsevier, 27 juni 2007  
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Tekst 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar een advertentie in de Volkskrant, 
9 februari 2008 

WWF© ® for a living planet 
 
Wereld Natuur Wonder 
IJSBEER (NOORDPOOL) 
 
De toekomst van de Noordpool én van deze ijsbeer dreigt letterlijk weg te smelten. Het 
Wereld Natuur Fonds wil dit voorkomen en werkt hard om het gebied te beschermen en 
klimaatverandering tegen te gaan. 
 
DE WONDEREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT 
STEUN HET WERELD NATUUR FONDS. GA NU NAAR WNF.NL

Pagina: 608Voor 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-0011-a-10-1-b 8 lees verder ►►►

Tekst 4 
 
Techniekles vanaf de kleuterklas 
 
Basisschool in Ermelo eerste met eigen werkplaats en vakdocent 
 

(1) Er zijn veel meer technici nodig. 
Op basisschool De Klokbeker in 
Ermelo beginnen ze daarom zelfs al 
in groep 1 met speciale 
technieklessen, in een eigen 5 
werkplaats. 
(2) Michelle (10) maakt tandpasta. “Je 
hebt krijt nodig, pepermunt, zoetstof 
enne … wat is dit?” Ze vraagt het aan 
haar vriendinnetje Joëlle (9). “Vloei-10 
bare zeep”, zegt die snel. 
(3) De meiden, gehuld in felrode 
overalls, mengen hun stofjes in de 
techniekwerkplaats van de protestants-
christelijke basisschool De Klokbeker 15 
in Ermelo. Er zijn inmiddels circa 2000 
basisscholen die aan techniek doen, 
onder meer via het door de overheid 
gesubsidieerde project Verbreding 
Techniek Basisonderwijs. Maar deze 20 
school is de eerste met een eigen 
techniekwerkplaats en een eigen 
vakdocent techniek. 
(4) Onlangs besloten acht andere Ne-
derlandse basisscholen De Klokbeker 25 
te volgen – binnen twee jaar willen zij 
ook een eigen technieklokaal mét do-
cent hebben opgetuigd. Daarvoor krij-
gen zij subsidie en het is de bedoeling 
dat zij op hun beurt weer als voorbeeld 30 
dienen voor de scholen in de regio. 
(5) De leerlingen kunnen in de werk-
plaats solderen, koken of metselen en 
zelfs metaal bewerken. In een gewoon 
lokaal is dat niet mogelijk, zegt tech-35 
niekjuf Linda Verburg, tussen de les 
tandpasta en haargel maken door. 
“Normaal doe je dit soort proefjes pas 
op de middelbare school; wij liggen 
een paar stappen voor. De kinderen 40 
moeten samenwerken en leren tegelijk 
hoe een product gemaakt wordt. Ze 

vinden het bovendien leuk en zo 
kweek je interesse in techniek.” 
(6) Het is hard nodig basisschool-45 
leerlingen voor techniek te interes-
seren, vindt directeur André Guys. 
“Want er is geen kind meer in groep 8 
dat zegt een technisch beroep te 
willen. Vroeger wilde mijn ene vriend 50 
timmerman worden en mijn andere 
metselaar. De laatste tien jaar hoor je 
dat nooit meer.” 
(7) Guys: “Als je vroeger naar de lage-
re technische school ging, vonden veel 55 
mensen dat een goed idee. Dat zou nu 
eigenlijk nog steeds zo moeten zijn. 
Veel kinderen kunnen gewoon beter 
iets technisch met hun handen doen 
dan boven de boeken theorie leren.” 60 
(8) Op de Klokbeker krijgen de kleuters 
in groep 1 al techniekles. Guys: “Zij 
zijn nog helemaal blanco en staan er 
echt voor open, ze willen 
avonturieren.” En daar blijft het niet bij: 65 
volgende week gaan alle 250 kinderen 
van deze school op bedrijvenbezoek. 
De kleuters naar een koekjesfabriek, 
groep drie naar een autospuiterij en de 
groteren naar een vleesverwerkend 70 
bedrijf, een drukkerij of een metaal-
bewerker. 
(9) Maar gaat al die aandacht voor 
techniek niet ten koste van rekenen en 
taal, vakken waar het ministerie juist 75 
meer aandacht voor wil? Zijn school 
werkt met Cito-toetsen en doet het 
goed, ook op dat terrein, antwoordt 
Guys. Hij lacht. “En verder: wij zijn een 
christelijke school en in de Bijbel staat 80 
‘wees nuchter en waakzaam’. Wij zijn 
waakzaam op de kwaliteit, maar 
waaien niet met alle winden uit Den 
Haag mee.” 
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(10) Veel bedrijven klagen omdat ze 85 
de vacatures voor juist deze vak-
mensen niet vervuld krijgen. Het 
kabinet en het bedrijfsleven proberen 
al jaren via subsidies en excursies 
technische beroepen interessanter te 90 
maken in het voortgezet onderwijs en 
op de roc’s. Maar nog met onvol-
doende resultaat. 
(11) Wie een technische opleiding 
volgt, of dat nu is op mbo-, hbo- of 95 
universitair niveau, heeft de komende 
jaren een zeer goede kans op een 
baan. De vraag naar technici op alle 
niveaus zal groter zijn dan het aanbod, 
is de verwachting. Dat blijkt uit de 100 
Technomonitor, een rapport van het 
Researchcentrum voor Onderwijs en 
Arbeidsmarkt (ROA) en het Platform 

Beta Techniek. Het tekort ontstaat 
doordat in Nederland techniek geen 105 
vanzelfsprekend onderdeel van de 
algemene ontwikkeling vormt, stelt het 
Platform Beta Techniek, dat wil zorgen 
voor goede beschikbaarheid van 
technici. 110 
(12) Een cultuurverandering is nodig 
en dat vraagt om een gezamenlijke 
inzet van onderwijs, overheid en 
bedrijfsleven, denkt dit Platform. Het 
doel is: vijftien procent meer leerlingen 115 
en studenten in technisch onderwijs en 
een betere benutting van bestaand 
talent in bedrijven en onderzoeks-
instellingen. Om het doel te bereiken, 
moet je onder meer leerlingen vroeg 120 
met techniek in aanraking brengen, te 
beginnen in het basisonderwijs. 

 
Naar een artikel van Harriët Salm, 
Trouw, 6 februari 2008 
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Tekst 5 
 
Domoren verpesten gehoor 
 

(1) Jongeren luisteren graag naar mu-
ziek via een mp3-speler, volume voluit. 
Hoe hard is nou eigenlijk te hard? En 
hoe slecht is dat dan voor de oren? 
(2) Jongeren luisteren graag naar mu-5 
ziek in de trein of de bus, op de fiets 
en zelfs tijdens de les. Zij kunnen vaak 
geen genoeg krijgen van hun mp3-spe-
ler. Wat overigens niet onopgemerkt 
voorbijgaat aan omstanders. Soms is 10 
het alleen een luide bas die dreunt, 
soms is het alsof Beyoncé zelf zingend 
in de trein zit. En dan zit de oordop 
nog in het oor van de medepassagier. 
Zou die dan niet doorhebben dat een 15 
dergelijk volume schadelijk voor het 
gehoor is? 
(3) “Jazeker”, zegt dr. Hein Raat (52), 
universitair hoofddocent Jeugdgezond-
heidszorg bij het Erasmus Medisch 20 
Centrum in Rotterdam. Uit het onder-
zoek dat hij leidt, blijkt dat jongeren er 
wel degelijk van op de hoogte zijn dat 
luid mp3-spelergebruik schadelijk is. 
Toch zetten zij het apparaat niet 25 
zachter. 
(4) Dat heeft verschillende oorzaken. 
Zo zeggen ze niet te weten hoe hard 
‘slecht’ is. En vooral denken ze dat 
hun eigen gehoor niet beschadigd zal 30 
raken, terwijl tijdens het onderzoek 
een aantal van de ondervraagde jon-
geren al symptomen van gehoor-
beschadiging bleek te hebben. Als de 
mp3-speler werd uitgezet, hoorden zij 35 
nog een tijdlang een hoge pieptoon. 
Eerst vonden ze dat wat beangstigend, 
maar na een nachtje slapen was de 
pieptoon weer weg. En dus is het niet 
erg. Maar deskundigen herkennen dit 40 
symptoom als het eerste teken van 
gehoorbeschadiging. 

(5) Geluidsniveau wordt uitgedrukt in 
decibellen. De wet stelt dat mensen 
die in een lawaaiige werkomgeving 45 
werken, vanaf 85 decibel gehoor-
bescherming moeten dragen. De pijn-
grens ligt rond de 120 tot 140 decibel. 
De mp3-spelers gaan tot ongeveer 100 
decibel op het hoogste volume. Het 50 
maakt volgens dr. Raat nog een klein 
verschil of er wordt geluisterd met een 
koptelefoon of via oordopjes. 
Oordopjes liggen namelijk dieper in het 
oor en versterken het geluid met zo’n 6 55 
decibel extra. 
(6) Een avondje naar de discotheek is 
nog een stuk erger: daar worden sterk-
tes van 120 tot 150 decibel gehaald. 
Raat heeft het discobezoek in dit on-60 
derzoek buiten beschouwing gelaten. 
“Die situatie is toch weer anders. Dat 
de muziek zo luid is in een disco, daar 
kunnen de jongeren zelf weinig aan 
doen. Maar een mp3-speler zetten ze 65 
zelf op hun hoofd en ze zetten hem 
ook zelf op zijn hardst.” 
(7) Ook dr. ir. Jan de Laat (53), audio-
loog1) op het audiologisch centrum van 
het Leids Universitair Medisch Cen-70 
trum en bestuurslid bij de Nationale 
Hoorstichting, ziet het gehoor van jon-
geren verslechteren. Hij doet al jaren 
onderzoek naar het gehoor en naar 
gehoorschade en heeft zich ook ver-75 
diept in de effecten van uitgaan op het 
gehoor. “Het beschadigen van het oor 
gaat heel langzaam. Vaak hebben 
jongeren als ze uit zijn geweest, nog 
een dag last van oorsuizingen en een 80 
pieptoon. Een dag later lijkt dat minder 
te zijn, maar dan is de schade al 
aangericht. De haarcellen, waarvan er 
zo’n twaalfduizend in het binnenoor 

noot 1 audioloog – deskundige op het gebied van horen en slechthorendheid 
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zitten, zijn de dupe. Dan heb je 85 
misschien vijftig haarcellen minder, 
maar als dat elke week zo gaat, drie 
tot vijf jaar lang, merk je het natuurlijk 
wel. Dan hebben mensen straks niet 
op hun zeventigste, maar al op hun 90 
vijftigste een gehoorapparaat nodig.” 
(8) Hoeveel jongeren er jaarlijks blij-
vende gehoorschade oplopen, valt 
moeilijk te zeggen. De schade blijft na-
melijk lang onopgemerkt. Bovendien 95 
bestaat er geen duidelijke telling. Vaak 
wordt bijvoorbeeld verondersteld dat 
het om ongeveer twintigduizend jonge-
ren per jaar gaat. Maar volgens De 
Laat is dat cijfer inmiddels gedateerd 100 
en gaat het nu waarschijnlijk om meer 
jongeren. 
(9) Beide deskundigen zien een oplos-
sing in voorlichting en meer onderzoek 
naar hoe het gedrag kan worden ver-105 
anderd. Raat: “Alleen informatie leidt 
niet tot een gedragsverandering. En 
die stap moeten we wel gaan maken. 
Bovendien moeten ook ouders beter 
op de hoogte zijn van de potentiële 110 
schade. De jongeren die wij hebben 
gesproken, vertelden dat hun ouders 
hen juist geruststellen als zij klagen 
over oorsuizingen.” 
(10) De Nationale Hoorstichting heeft 115 
verschillende websites opgezet waar 
jongeren hun gehoor en mp3-speler-

gebruik kunnen testen. Met reclame-
spotjes op muziekzenders en met me-
dewerking van bekende Nederlanders 120 
als de rappers Lange Frans en Baas B. 
moeten jongeren worden bereikt. Dat 
lijkt te werken: ongeveer vijfhonderd-
duizend jongeren hebben hun gehoor 
getest op oorcheck.nl. Het merendeel 125 
bleek het eigen gehoor gunstiger in te 
schatten dan het in werkelijkheid is. 
Inmiddels is ook een lespakket voor de 
basisschool ontwikkeld. 
(11) De overheid zou kunnen eisen 130 
van fabrikanten, dat er geluids-
begrenzers op mp3-spelers komen. 
Maar uit het onderzoek van Raat blijkt 
dat jongeren daar niets in zien en zul-
len proberen de begrenzer eraf te ha-135 
len. Waarschuwingen op de verpak-
king zijn waarschijnlijk effectiever, 
want die creëren een groter bewustzijn 
van risicovol gedrag. De Hoorstichting 
is hierover in overleg met producenten. 140 
(12) Voorlopig geeft Raat het volgende 
advies: “Zet je volumeknopje op maxi-
maal 60 procent bij gebruik van oor-
dopjes en maximaal 70 procent bij ge-
bruik van een koptelefoon. Dan weet je 145 
zeker dat je gehoor niet wordt bescha-
digd.” Want over één ding zijn jonge-
ren uit zijn onderzoek het eens: een 
gehoorapparaat is niet cool. 

 
Naar een artikel van Revka Bijl, 
Elsevier, 19 april 2008 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 

einde  KB-0011-a-10-1-b* 
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KB-0011-a-10-1-u 

Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2010 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Tekst 1 

 
 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 

 
1 Wie heeft de test uitgevoerd? 
 
............................................................................................................................ 
 
2 Welke temperatuur van het koelvak in de winkels wordt volgens de test als 

‘zeer goed’ aangemerkt? 
 
............................................................................................................................ 
 
3 Welke winkels verkopen geen voorverpakte ijsbergsla? 
 
............................................................................................................................ 
 
4 Wat is een ‘beschermende atmosfeer’ in een zakje ijsbergsla? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
5 In het schema van de veldsla staat het merk AH twee keer genoemd. 

In welke twee bedrijven wordt dit merk verkocht? 
 

bedrijf 1: ........................................................................................................ 
 

bedrijf 2: ........................................................................................................ 
 
6 Wat betekent volgens de tekst de afkorting ‘tht’ in: tht-datum? 
 
............................................................................................................................ 
 
7 Welk testoordeel wordt toegekend aan de ijsbergsla van Plus? 
 
............................................................................................................................ 
 
8 Hoeveel genummerde kooptips worden er gegeven? 
 
............................................................................................................................ 
 
9 Welke winkelketen heeft de laagste richtprijs van rucola? 
 
............................................................................................................................ 
  

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 2 
 

 2 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
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Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C 
 

 11 A B C 
 

 12 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 13 ............................................................................................................................ 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
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 20 1 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

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

 22 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 23 A B C 
 

 24 A B C D 
 
 

Pagina: 618Voor 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-0011-a-10-1-u 7 lees verder ►►►

Schrijfopdracht 
 

 25 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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KB-E-0011-a-10-o*   

erratumblad 2010-1 
 

Nederlands CSE KB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen Nederlands KB vmbo op dinsdag 18 mei, aanvang 9.00 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 5, boven vraag 21 moet de zin  
 
Gebruik de volgende informatie voor het beantwoorden van vraag 24 en 25. 
 
 
vervangen worden door: 
 
 
Gebruik de volgende informatie voor het beantwoorden van vraag 21 en 22. 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs H.W. Laan 
 

Pagina: 621Voor 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-0011-a-10-2-o 

Examen VMBO-KB 

2010 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 23 vragen, een samenvattingsopdracht en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 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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Tekst 1 
 

4p 1 Zoekend lezen 
Lees eerst onderstaande vragen en zoek vervolgens naar het antwoord in de 
tekst. 
 
1 Accommodaties, zoals hotelkamers en bungalows, worden door de ANVR 

ingedeeld in klassen. Hoeveel klassen heeft die classificatie? 
2 Hoe lang is een gemiddeld standaardbed? 
3 Welke huisdieren hebben een EU-paspoort nodig, als ze meegenomen 

worden op reis naar het buitenland? 
4 Wat betekent de afkorting VP in de prijstabel? 
5 Gedurende welke uren is er annulering mogelijk op zaterdag? 
6 Noem vier instanties waar je informatie kunt krijgen over 

gezondheidsadviezen voor reisbestemmingen. 
7 Indien je problemen ter plaatse hebt, welk noodnummer moet je dan bellen? 
8 Welk bedrag moet je betalen voor alle reserveringskosten? 
9 Hoeveel dagen voor vertrek worden de reisbescheiden afgeleverd bij het 

reisbureau? 
10 Als de prijzen in de brochure van de reisorganisatie en in het 

boekingssysteem niet dezelfde zijn, welke prijs geldt dan? 
 
 

Tekst 2 
 

11p 2 Samenvattingsopdracht 
Maak een samenvatting van de tekst Veiliger vuurwerk, maar onveilige 
arbeidsomstandigheden in maximaal 175 woorden. Besteed alleen aandacht aan 
de volgende punten: 
1 de twee veranderingen in de regels voor vuurwerk sinds 2006 
2 de drie belangrijkste oorzaken van ongelukken sinds begin 2006 
3 twee nieuwe elementen in de vuurwerkcampagne van de Stichting 

Consument en Veiligheid 
4 de algemene oorzaak van de slechte werkomstandigheden in de 

vuurwerkindustrie in China 
5 de twee belangrijkste redenen waarom Nederlandse importeurs fabrieken in 

China bezoeken  
6 de reden waarom Nederlandse importeurs meestal niets doen aan de 

werkomstandigheden in de Chinese fabrieken 
7 de twee gevolgen die Martijn van Roekel bedoelt in zijn afspraak met 

Chinese vuurwerkfabrikanten. 
 
Maak er een goedlopend geheel van. Gebruik geen telegramstijl. Tel de 
woorden in je samenvatting en zet het aantal eronder. Zet de titel van de tekst 
erboven. 
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Tekst 3 
 

1p 3 Uit welke zin in de tekst blijkt het duidelijkst, dat deze advertentie niet voor een 
bepaalde groep, maar voor iedereen is bedoeld? 
A Jong, oud, man, vrouw: iedereen kan een hartstilstand krijgen. 
B Snelle en doeltreffende hulp van omstanders is dus van levensbelang. 
C Toelatingseisen zijn er niet. 
D Zorg dat u weet wat u moet doen. 
 

1p 4 In welk tekstgedeelte staat het duidelijkst wat je moet doen, als je op straat te 
maken krijgt met een hartstilstand bij een voorbijganger? 
A in de zwarte balk (Geef u op voor een reanimatie- en AED-cursus) 
B in de eerste alinea (Elke week … van levensbelang.) 
C in de tweede alinea (De overlevingskans … toedient.) 
D in de derde alinea (Zorg dat … (lokaal tarief).) 
 

1p 5 Welke relatie bestaat er volgens de tekst tussen de twee afgebeelde personen? 
de relatie tussen 
A een man en zijn jonge vriend  
B een zieke en een gezonde man 
C slachtoffer en hulpverlener 
D vader en zoon 
 
 

Tekst 4 
 

1p 6 Welk verband is er tussen alinea 1 en 2? 
A Alinea 1 en 2 vormen een tegenstelling. 
B Alinea 1 en 2 vormen samen een opsomming. 
C Alinea 2 noemt gevolgen van de inhoud van alinea 1. 
D Alinea 2 noemt een voorbeeld voor wat er in alinea 1 is gesteld. 
 

1p 7 Welke tegenstelling wordt er genoemd in alinea 1? 
 

1p 8 Noem drie redenen die de populariteit van wokrestaurants verklaren. 
Haal je antwoord uit de alinea’s 3 tot en met 6. 
 

1p 9 Wat is het verband tussen alinea 5 en 6? 
A Alinea 5 en 6 vormen een tegenstelling. 
B Alinea 5 en 6 vormen samen een opsomming. 
C Alinea 5 noemt een oorzaak en in alinea 6 staan de gevolgen daarvan. 
D Alinea 5 noemt een verschijnsel en in alinea 6 wordt dit verklaard. 
 

1p 10 Welk kopje geeft het best de inhoud weer van de alinea’s 8 en 9? 
A Fast food wokrestaurants 
B Nieuwe varianten van het wokrestaurant  
C Ondergang van het wokrestaurant 
D Wokken in luxe wegrestaurants  
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1p 11 Wat is de hoofdgedachte van deze tekst? 
A Door de komst van de fastfood wokrestaurants neemt de populariteit van de 

grote wokrestaurants af. 
B Het aantal wokrestaurants groeit snel, doordat de gasten zelf een lekkere, 

gezonde en goedkope maaltijd kunnen samenststellen. 
C In de toekomst zullen alleen de beste wokrestaurants blijven bestaan. 
D Wokrestaurants trekken veel bezoekers door de economische 

verslechtering. 
 

1p 12 Een schrijver kan in een tekst gebruikmaken van: 
1 feiten 
2 de mening van de schrijver 
3 de mening van anderen. 
Waarvan maakt de schrijver in deze tekst gebruik? 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
 
 

Tekst 5 
 

1p 13 Hoe wordt het onderwerp van deze tekst in alinea 1 ingeleid? 
Het onderwerp wordt ingeleid door 
A de aanleiding noemen voor het schrijven van de tekst. 
B de belangrijkste conclusie vooraf te geven. 
C een voor de tekst belangrijke vraag te stellen. 
D enkele belangrijke kanten ervan te noemen. 
 
Gebruik de volgende informatie voor het beantwoorden van de vragen 14 en 15. 
De tekst kan worden verdeeld in vier delen: 
Deel 1:  alinea 1 
Deel 2:  alinea’s 2 tot en met 5 
Deel 3:  alinea’s 6 tot en met 9 
Deel 4:  alinea 10. 
 

1p 14 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 2 (alinea’s 2 tot en met 5)? 
A De ontwikkelingen bij de productie van geuren 
B De rol van de economie bij het gebruik van geuren 
C De rol van de geurindustrie in een land 
D De rol van geuren nu en in de toekomst 
 

1p 15 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 3 (alinea’s 6 tot en met 9)? 
A Beïnvloeding van huizenkopers door geuren 
B Beïnvloeding van werknemers door geuren 
C Toepassingen van geuren bij verkoop van auto’s 
D Toepassingen van geuren om mensen te beïnvloeden 
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1p 16 Hoe wordt de tekst afgesloten in alinea 10? 
In alinea 10 wordt 
A een conclusie getrokken. 
B een nieuw element aan de orde gesteld. 
C een vergissing rechtgezet. 
D een waarschuwing gegeven. 
 

1p 17 Wat is het verband tussen alinea 7 en alinea 8? 
A Alinea 7 en 8 vormen een tegenstelling. 
B Alinea 7 en 8 vormen samen een opsomming. 
C Alinea 8 geeft uitleg bij wat in alinea 7 wordt genoemd. 
D Alinea 8 noemt een voorbeeld van wat in alinea 7 wordt gezegd. 
 

1p 18 Hoe sluit alinea 9 aan bij de alinea’s 6 tot en met 8? 
A Alinea’s 6 tot en met 8 en alinea 9 vormen een tegenstelling. 
B In alinea 9 staat een conclusie van wat in alinea’s 6 tot en met 8 wordt 

genoemd. 
C In alinea 9 staat een nieuw gebruik van geur naast het geurgebruik uit 

alinea’s 6 tot en met 8. 
D In alinea 9 staat een voorbeeld van geurgebruik dat in alinea’s 6 tot en met 8 

wordt beschreven. 
 

1p 19 De industrie bevordert ook zelf het gebruik van geuren door de consument. 
 Citeer de zin uit de alinea’s 4 tot en met 6 waaruit dat het duidelijkste blijkt. 

 
1p 20 “Die activiteit resulteert, simpel gezegd, in een onbehaaglijk gevoel en het idee 

van ‘zo snel mogelijk weg wezen’.” (regels 13-16). 
 In welke alinea wordt hiervan een commerciële toepassing gegeven? 

 
Gebruik onderstaande tekst voor het beantwoorden van de vragen 21 en 22. 
Een schrijver van een tekst kan gebruikmaken van: 
1 feiten 
2 de eigen mening 
3 de mening van anderen. 

1p 21 Waarvan maakt de schrijver in alinea 3 vooral gebruik? 
A 1 
B 2 
C 3 
 

1p 22 Waarvan maakt de schrijver in alinea 6 vooral gebruik? 
A 1 
B 2 
C 3 
 

1p 23 Wat is het belangrijkste doel van de schrijver met deze tekst? 
A gevoelens tot uitdrukking brengen 
B informeren 
C overtuigen 
D tot handelen aansporen  
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1p 24 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte weer van deze tekst? 
A De geurindustrie krijgt steeds meer invloed op de wetgeving en de politiek in 

West-Europese landen. 
B De geurindustrie zorgt ervoor, dat geuren in ons leven een steeds 

belangrijker rol gaan spelen. 
C In de toekomst zal de invloed van geuren ook een rol gaan spelen bij het 

beïnvloeden van prestaties van werknemers. 
D Zowel op de huizenmarkt als bij de auto-industrie wordt er steeds meer met 

geuren gewerkt om de consument te beïnvloeden. 
 
 

Schrijfopdracht 
 
Verplaats je in de volgende situatie en bedenk daarbij dat als er in een opdracht 
’je’, ‘jij’ of ‘ jou(w)’ staat, je telkens je eigen naam en/of adres en/of postcode 
en/of woonplaats moet invullen. 
 
De directie van jouw school wil geuren via de airconditioningskanalen gaan 
verspreiden. De directie heeft informatie ingewonnen bij een aantal bedrijven in 
Nederland. Deze bedrijven hebben positieve ervaringen opgedaan met het 
inzetten van geuren. Het werktempo en de werklust zijn binnen deze bedrijven 
enorm gestegen. De directie ziet het inzetten van geuren als het middel om 
ongeïnteresseerde en ongemotiveerde leerlingen weer aan het werk te krijgen. 
In jouw klas komt een discussie over dit onderwerp op gang. Jij en jouw 
klasgenoten zijn het totaal niet eens met het inzetten van geuren. Sommigen 
wijzen op leerlingen die last hebben van astma of die allergisch zijn voor 
bepaalde stoffen. Jullie docent maatschappijleer is het wel met de directie eens. 
Volgens de docent heeft het inzetten van bepaalde geuren ook een positieve 
uitwerking op rokers. Zij schijnen door deze geuren minder behoefte aan roken 
te hebben. 
De discussie loopt hoog op. Discussiepunten zijn onder andere de invloed van 
geuren op de werklust, op het werktempo en op de gezondheid en verder de 
wettelijke regels over rechten van leerlingen en schooldirecties. 
De discussie leidt tot niets. De docent is voor het inzetten van geuren en jij en je 
klasgenoten zijn tegen. Jij stelt daarom voor om een brief te schrijven aan de 
oudervereniging van jouw school waarin je de bezwaren van jou en jouw 
klasgenoten tegen het inzetten van geuren duidelijk maakt. Jouw docent vindt 
het een prima idee en vraagt jou om namens de klas de brief te schrijven. 
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13p 25 Opdracht: een zakelijke brief. 
Je schrijft een zakelijke brief aan de oudervereniging van je eigen school. Je 
dateert de brief op 2 februari 2010. 
Besteed in je brief aandacht aan de volgende punten. 
− Stel jezelf voor en vermeld je klas en je docent maatschappijleer. 
− Noem het plan van de directie betreffende het inzetten van geuren en 

vermeld minstens drie discussiepunten uit de discussies in jouw klas. 
− Maak duidelijk dat volgens jou en jouw klasgenoten op school geen geuren 

mogen worden ingezet en noem daarvoor twee argumenten. Die argumenten 
mag je uit bovenstaande tekst halen of uit je eigen schoolervaring. 

− Vraag naar het standpunt van de oudervereniging en vraag in hoeverre de 
ouders jou en jouw klasgenoten kunnen helpen. 

− Bedank de oudervereniging voor de aandacht die zij aan je brief besteedt. 
− Vraag of je op korte termijn bericht terug kunt krijgen. 
 
 

einde  KB-0011-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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Tekst 1 
 
Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vijf bladzijden! 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN voor reizen van Algemeen Verbond Van 
Reisondernemingen ANVR 
 
Aankomst en vertrek 
In het algemeen is uw accommodatie 
tussen 14.00-18.00 uur beschikbaar op 
de dag van aankomst. In drukke 
periodes kan het voorkomen dat uw 
accommodatie op een later tijdstip 5 
beschikbaar is. Bij aankomst op 
zaterdagmiddag of zondag dient u er 
rekening mee te houden dat winkels en 
banken gesloten kunnen zijn. Op de 
laatste dag van uw verblijf dient u 10 
vanaf 10.00-12.00 uur de 
accommodatie vrij te geven. Deze 
regels zijn internationaal. Afwijken van 
de genoemde tijden is soms (na 
overleg met de verhuurder) mogelijk, 15 
soms is dit ook absoluut uitgesloten. 
Indien u denkt na 18.00 uur te 
arriveren is het noodzakelijk dit aan de 
accommodatieverschaffer te melden. 
Dit geldt ook indien u op een andere 20 
dag of tijd dan de geplande 
aankomstdag of tijd aankomt. In 
populaire vakantiegebieden loopt u 
anders het risico dat uw accommodatie 
niet meer beschikbaar is. In zo’n geval 25 
worden de kosten van de ongebruikte 
nacht(en) niet terugbetaald. 
Annulering tijdens kantooruren 
Annulering is alleen mogelijk tijdens 
kantooruren, te weten op maandag tot 
en met woensdag van 09.00-18.00 uur, 30 
op donderdag en vrijdag van 09.00-
21.00 uur en op zaterdag van 09.00-
17.00 uur. 
Bedden 
Nederlanders zijn gemiddeld genomen 
de langste mensen ter wereld. Een 35 

standaard bed is gemiddeld 1.80 m 
lang. Als u een kamer reserveert waar 
plaatsing van een extra bed voor de 
derde en eventueel vierde persoon 
mogelijk is, kan dit extra bed een 40 
opklapbed, divanbed, slaapbank of 
stretcher zijn. Slaapbanken zijn veelal 
slaapplaatsen in de woonkamer van 
een appartement, bungalow of villa. 
Een extra bed gaat ten koste van de 45 
leefruimte.  
Beschrijving accommodatie 
De beschrijving van de accommodaties 
is zo objectief mogelijk opgesteld. 
Indien er afwijkingen zijn tussen de 
beschrijving en de vermelding in de 50 
prijstabel is deze laatste bepalend. 
Classificatie 
De kwaliteit van het comfort en de 
aanwezige faciliteiten worden 
uitgedrukt door middel van sterren. Bij 
de beschrijvingen zijn wij primair 55 
uitgegaan van de officiële, door de 
autoriteiten afgegeven waarderingen. 
Waar deze ontbreken of naar onze 
mening afwijken, hebben wij volgens 
onze eigen maatstaven een 60 
classificatie toegekend. 
***** luxe 
**** 1e klas 
*** middenklasse 
** toeristenklasse 65 
* eenvoudige toeristenklasse 
Extra kosten ter plaatse 
Deze kosten betreffen veelal 
elektriciteit, water, schoonmaak, 
toeristenbelasting, kluisjes etc. Wij 
kunnen niet aansprakelijk gesteld 70 
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worden indien deze tussentijds 
gewijzigd worden. De genoemde 
kosten dienen ter plaatse direct te 
worden verrekend bij aankomst of voor 
vertrek als onderdeel van een 75 
overeenkomst tussen cliënt en 
plaatselijke onderneming. U treft in die 
overeenkomst ook informatie aan of u 
eventueel dekbedovertrekken, lakens, 
slopen, hand- en theedoeken moet 80 
meenemen. 
Faciliteiten en entertainment 
Bij een aantal beschrijvingen zijn 
bepaalde faciliteiten en entertainment 
opgenomen. U dient er rekening mee 
te houden dat de mogelijkheid bestaat 85 
dat deze faciliteiten en entertainment 
in het laagseizoen van de bestemming 
slechts in beperkte mate uitvoerbaar 
zijn en vaak afhangen van 
weersomstandigheden of het aantal 90 
gasten en hun belangstelling voor het 
georganiseerde. Tevens dient u er 
rekening mee te houden dat het 
animatiepersoneel (indien aanwezig), 
babysitters en crècheleidsters veelal 95 
alleen de taal spreken van het land 
en/of van de grootste groep aanwezige 
gasten, tenzij anders in de beschrijving 
staat vermeld. 
Feestdagen en evenementen 
Ook in het buitenland zijn diverse 100 
natio-nale, regionale en lokale 
feestdagen. Het is mogelijk dat tijdens 
uw verblijf in het betreffende land een 
feestdag wordt gevierd en dat hierdoor 
winkels, banken, musea en 105 
bezienswaardigheden gesloten zijn. 
Ook kan het voorkomen dat er tijdens 
uw verblijf bepaalde evenementen, 
congressen e.d. worden 
georganiseerd. Wij vragen hiervoor uw 110 
begrip. Wijzigingen in de faciliteiten en 
data van evenementen, zoals vermeld 
op de bestemmingspagina’s bij de 
gebieden, zijn onder voorbehoud. 
Gezondheid en veiligheid 
Voor onze bestemmingen gelden 115 
mogelijk (reis)adviezen en/of 

voorschriften op het gebied van 
gezondheid of veiligheid. Voor 
informatie met betrekking tot uw 
gezondheid verwijzen wij u naar uw 120 
huisarts, GGD, het Ministerie van 
Volksgezondheid of www.lcr.nl. Voor 
informatie over reisadviezen kunt u 
terecht bij het Ministerie van Buiten-
landse Zaken, www.minbuza.nl. 125 
Huisdier 
Of uw huisdier al dan niet welkom is, 
leest u in de tekst onder bijzonder-
heden. U dient er hierbij rekening mee 
te houden dat het huisdier alleen op de 
kamer of in het appartement en niet in 130 
de openbare ruimtes van de accommo-
datie welkom kan zijn. De kosten die 
ter plaatse voldaan moeten worden, 
staan in de meeste gevallen hierbij 
aangegeven. Huisdieren dienen altijd 135 
bij boeking te worden opgegeven. Een 
richtlijn van de Europese Unie stelt het 
volgende verplicht: honden, katten en 
fretten hebben een EU-paspoort nodig 
indien zij op reis gaan naar het buiten-140 
land. Tevens dienen zij te worden 
ingeënt tegen hondsdolheid en te zijn 
voorzien van een identificatie(chip). 
Voor landen buiten de EU kunnen nog 
andere verplichtingen gelden zoals het 145 
afnemen van een bloedtest, wat 6 
maanden voor vertrek dient te gebeu-
ren. Informeer tijdig welke eventuele 
verdere toelatingseisen er zijn bij uw 
reisbureau of ambassade van het land 150 
van bestemming. De accommodaties 
waar huisdieren niet zijn toegestaan, 
zijn niet altijd ‘huisdiervrij’. De reden is 
dat er vaak verschillende regels zijn 
t.a.v. huurders en privé-eigenaren. 155 
Deze informatie is vooral bedoeld voor 
carapatiënten. 
Kookmogelijkheden 
In de meeste woningen is sprake van 
een open keuken of kitchenette, d.w.z. 
een niet afgeschermd gedeelte van de 160 
woonkamer, waarin zich een koelkast, 
een kooktoestel (gas, elektrisch of 
kera-misch) en een klein aanrecht 
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bevinden. In veel gevallen zijn keukens 
en kitche-nettes slechts geschikt voor 165 
het bereiden van eenvoudige 
maaltijden. In uw vakantiekeuken moet 
u wel eens een beetje improviseren, 
omdat (typisch Hollandse) attributen 
waar u thuis aan gewend bent, zoals 170 
een kaasschaaf, koffiefilters, 
afwasborstel en een goede blikopener 
soms ontbreken. Ook bestaat het 
kooktoestel soms maar uit twee 
kookplaten waarvan er een als 175 
warmhouder dient. 
Problemen ter plaatse 
Indien u ter plaatse met 
onvolkomenhe-den wordt 
geconfronteerd, dient u hier-van zo 
spoedig mogelijk melding te maken bij 180 
de betrokken dienstverlener, zodat 
deze een passende oplossing kan 
treffen. Schenkt deze, naar uw 
mening, onvoldoende aandacht aan de 
door u geconstateerde 185 
onvolkomenheden, dan dient u contact 
op te nemen met het noodnummer 
+31(0)53-4880050 in Nederland. 
Indien u onverhoopt ontevreden bent 
over de manier waarop uw probleem 190 
wordt opgelost, laat dan uw klacht 
schriftelijk vastleggen door de dienst-
verlener. Dit rapport dient u ons 
uiterlijk 1 maand na terugkeer toe te 
sturen (zie ook de ANVR-195 
Reisvoorwaarden, artikel 17). 
Wat u niet moet doen bij 
ontevredenheid is uit eigen beweging, 
dus zonder overleg met ons, de 
gereserveerde accommodatie verlaten 200 
of een andere accommodatie 
betrekken. U verliest dan uw eventuele 
rechten op vergoeding of compensatie. 
Prijsberekening 
U vindt de door u te betalen reissom 
door het aantal nachten (8 dagen = 7 205 
nachten) dat binnen één periode valt te 
vermenigvuldigen met de 
gepubliceerde nachtprijs. Valt uw 
verblijfsduur in twee periodes, dan 
vermenigvuldigt u ook het aantal 210 

nachten binnen de tweede periode met 
de nachtprijs en telt beide uitkomsten 
bij elkaar. 
Indien de prijs in onze brochure en die 
in het boekingssysteem niet met elkaar 215 
overeenkomen, is de prijs in het 
boekingssysteem bepalend. 
Prijstabellen 
Voor de duidelijkheid treft u hieronder 
een verklaring aan van de afkortingen 
zoals deze in de prijstabellen 220 
voorkomen. 
LG = logies 
LO = logies/ontbijt 
HP = halfpension 
VP = volpension 225 
Al = all inclusive 
do = douche 
ba = bad 
wc = toilet 
bl = balkon 230 
Prijsvermeldingen en lokale 
activiteiten 
We vermelden zoveel mogelijk 
informatie over lokale prijzen van 
liftpassen en geplande activiteiten en 
evenementen. Hoewel wij deze 
gegevens met de grootst mogelijke 235 
zorgvuldigheid verzamelen in 
samenwerking met bijvoorbeeld lokale 
VVV’s, geven wij geen garanties 
omtrent de juistheid van deze 
gegevens. Deze faciliteiten en 240 
activiteiten vallen buiten het door ons 
aangeboden pakket. Deze informatie 
beschouwen wij als extra service aan u 
om de verschillende bestemmingen 
met elkaar te vergelijken. 245 
Reisbescheiden 
Als u uw vakantie heeft geboekt, 
ontvangt u een compleet pakket met 
reisbescheiden. Naast wetenswaardig-
heden over uw vakantieland ontvangt u 
een voucherboekje met daarin uw ac-250 
commodatievoucher en eventueel 
vouchers voor andere geboekte 
reisonderdelen zoals een huurauto. 
Ook treft u een voucher met informatie 
voor de thuisblijvers aan. 255 
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De reisbescheiden worden ongeveer 
10 dagen voor vertrek afgeleverd bij 
het reisbureau. Bij lastminute-reizen 
dient u er rekening mee te houden dat 
u uw reisbescheiden, indien u een 260 
vliegreis heeft geboekt, op de 
luchthaven dient op te halen. Wij raden 
u altijd aan uw reisbescheiden op 
juistheid te controleren. 
Reissomwijziging voorbehouden 
Wij behouden ons het recht voor de 265 
reissom te wijzigen indien bijvoorbeeld 
wijzigingen in de vervoerskosten en 
verschuldigde heffingen daartoe 
aanleiding geven. Verhogingen van 
deze kosten zullen daarbij netto, dus 270 
zonder opslag, worden doorberekend. 
Dit gebeurt alleen indien deze kosten 
bij het vaststellen van de reissom nog 
niet bekend waren (zie ook artikel 4 
van de ANVR-Reisvoorwaarden). 275 
Reserveringskosten 
Alle reserveringskosten en 
administratiekosten brengen wij per 
partij in rekening, ongeacht het aantal 
personen. Deze kosten zijn 
onafhankelijk van de verblijfsperiode 280 
en worden eenmalig berekend. Dit 
geldt voor elk arrangement, dus zowel 
voor een hotelreservering als voor een 
bungalow- of appartementsreservering. 
Als partij wordt beschouwd een aantal 285 
bij elkaar behorende deelnemers, die 
tegelijkertijd voor hetzelfde object in 
dezelfde periode boeken. De 
reserveringskosten bedragen voor alle 
arrangementen € 15 per partij. Bij 290 
annulering worden reserveringskosten 
niet gerestitueerd. 
Rolstoel of slecht ter been 
Direct bij reservering dient u kenbaar 
te maken of iemand uit uw 
reisgezelschap slecht ter been is of 295 
van een rolstoel ge-bruik maakt. Met 
zoveel mogelijk bijzon-derheden 
kunnen wij ons best doen om 
eventuele problemen tijdig te 
signaleren en indien nodig 300 
alternatieven aan te dragen. Wij raden 

u aan een formulier aan te vragen 
zodat e.e.a. schriftelijk vastligt. 
Routesuggestie 
Bij ‘eigenvervoerreizen’ ontvangt u bij 
uw reisbescheiden een routesuggestie 305 
naar uw accommodatie. De route-
suggestie geeft u een indicatie over de 
te rijden route. Over de laatste kilo-
meters naar uw accommodatie 
ontvangt u meer gedetailleerde 310 
informatie. 
Service 
Service hangt nauw samen met de 
graad van luxe en de soort 
accommodatie, maar verschilt ook van 
land tot land. Reken er niet te veel op 315 
dat het personeel u behulpzaam is bij 
het in- en uitladen van uw bagage of 
dat men u persoonlijk naar uw 
hotelkamer of appartement of 
bungalow zal begeleiden. 320 
Schoonmaak 
De dagelijkse schoonmaak van uw 
appartement of bungalow is niet 
inbegrepen, tenzij anders staat 
vermeld in de beschrijving. Indien 
aangegeven kunnen er 325 
schoonmaakkosten al dan niet 
verplicht worden berekend. Soms kunt 
u kiezen of u zelf schoonmaakt of dit 
tegen betaling laat doen. Bij hotels is 
de schoonmaak vrijwel altijd dagelijks; 330 
op zon- en feestdagen wordt er niet 
schoongemaakt. De normen en 
waarden op het gebied van 
schoonmaken zijn soms anders dan in 
Nederland. Verwacht tijdens uw verblijf 335 
geen grote schoonmaak. Meld 
problemen met de schoonmaak altijd 
tijdens uw vakantie! U zult begrijpen 
dat wij achteraf niets meer kunnen 
doen aan uw opmerkingen over 340 
onvoldoende schoonmaak of 
verstrekking van linnengoed. Tijdens 
uw vakantie kan met onmiddellijke 
aandacht van de receptie of het 
schoonmaakpersoneel zelf e.e.a. 345 
opgelost worden. 
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Toeristenbelasting 
Deze kosten zijn veelal exclusief en 
staan vermeld in de beschrijving. Voor 
kinderen geldt vaak een gereduceerd 
tarief. Aangezien de lokale overheden 350 
deze belasting plotseling en zonder 
vooraankondiging kunnen wijzigen, zijn 
alle genoemde bedragen onder voor-
behoud, zoals bekend per datum van 
het in druk geven van deze brochure. 355 
Vertraging bij aankomst 
Indien u door welke oorzaak dan ook 
met veel vertraging op uw 
vakantiebestemming arriveert 
(bijvoorbeeld na 20.00 uur), wilt u dan 
zelf telefonisch de accommodatie op 360 
de hoogte brengen van uw verlate 
aankomst. Het kan zijn dat de receptie 
vanaf het aangegeven tijdstip gesloten 
is. Indien u later arriveert dan de 
gereserveerde dag van aankomst of 365 
eerder vertrekt dan de oorspronkelijk 

geboekte vertrekdag, ontstaat geen 
recht op restitutie van de niet gebruikte 
dagen van de accommodatie of niet 
gebruikte maaltijden. Let wel: het is 370 
niet altijd mogelijk om een dag later 
aan te komen. Wanneer dit 
bijvoorbeeld een zon- of feestdag is, 
kan de receptie gesloten zijn. Verder 
dient u bij eerder vertrek te allen tijde 375 
contact met ons op te nemen. 
Wijziging na de totstandkoming 
van de boeking 
Indien de optietermijn is verstreken en 
er komen wijzigingen in uw bestaande 
boeking, dan zijn wij veelal 
genoodzaakt wijzigingskosten in 380 
rekening te brengen. Tot 28 dagen 
voor vertrek bedragen deze € 27,- per 
boeking (bij eigenvervoerreizen € 14,- 
indien korter dan 5 dagen of bij verblijf 
in Nederland). Zie ook artikel 7 van de 385 
ANVR Reisvoorwaarden. 

 
Naar een brochure van de 
reisvereniging ANVR, voorjaar 2006 
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Tekst 2 
 
Veiliger vuurwerk, maar onveilige arbeidsomstandigheden 
 

(1) In Nederland is sinds 2006 zwaar-
der vuurwerk dan daarvoor toege-
staan. Hiermee hoopt de overheid de 
import van illegale pijlen en knallers uit 
België en Duitsland tegen te gaan. De 5 
vuurwerksoorten die onder de nieuwe 
regels vallen, zijn de zogeheten cake-
boxen en ratelbanden. Vroeger mocht 
er slechts 200 gram kruit zitten in deze 
producten. Sinds 2006 is dat verhoogd 10 
naar 500 gram. Tegelijkertijd stelt 
Nederland sinds 2006 echter wel veel 
strengere veiligheidseisen aan het 
afsteken van consumentenvuurwerk 
dan vroeger. 15 
(2) Meteen na de versoepeling nam 
het aantal vuurwerkslachtoffers voor 
het eerst sinds lange tijd toe. Er wer-
den vragen in de Tweede Kamer ge-
steld, omdat het erop leek dat dit te 20 
maken had met de versoepelde vuur-
werkwetgeving. Maar dat bleek niet het 
geval. In bijna een kwart van de 
gevallen bleek het nog steeds te gaan 
om letsel veroorzaakt door illegaal 25 
vuurwerk. 
(3) De stijging van het aantal slacht-
offers wordt bovendien geweten aan 
weersomstandigheden. Het waaide 
hard rond de jaarwisseling 2006/2007. 30 
Ook gebruikte men niet altijd adequate 
afsteekmiddelen (verzwaarde fles of 
pvc-buis). Zo bleek bijvoorbeeld 20% 
van de vuurwerkslachtoffers te vallen 
bij het afsteken van vuurpijlen. Het 35 
risico van letsel hierbij werd vergroot 
doordat fabrikanten de vuurpijlen 
steeds langer maken. Omdat het 
zwaartepunt aan de bovenkant zit, 
vallen ze in een niet-verzwaarde fles 40 
en bij harde wind sneller om. Inmiddels 
is het verplicht om bij bepaalde soor-
ten vuurwerk hulpmiddelen voor het 
afsteken ervan te leveren. 

(4) De nieuwe regels voor het afsteken 45 
van vuurwerk zijn ook onderdeel van 
de vuurwerkcampagne van de Stich-
ting Consument en Veiligheid. Voor het 
eerst is er in de campagne aandacht 
voor het opruimen van de afvalresten 50 
van vuurwerk. Hierdoor wordt het risico 
dat kinderen vuurwerk aansteken dat 
niet is afgegaan, kleiner. De Stichting 
Consument en Veiligheid richt zich in 
de campagne bovendien niet alleen op 55 
de traditionele doelgroep – kinderen en 
jongeren – maar nu ook op ouderen, 
omdat vorig jaar het aantal slachtoffers 
onder ouderen toenam. Zij mogen 
tijdens de jaarwisseling weliswaar 60 
zwaarder vuurwerk afsteken dan voor-
heen, maar dat vuurwerk moet wel aan 
striktere kwaliteitseisen voldoen dan 
vroeger. 
(5) Dat vormt een contrast met de on-65 
verschilligheid die er lijkt te bestaan 
over de veiligheid van de mensen die 
de producten maken: de arbeiders in 
Chinese vuurwerkfabrieken. Bijna al 
het legale consumentenvuurwerk dat 70 
we met zijn allen afsteken, komt uit 
China. Het meeste wordt gemaakt in 
fabrieken in de stad Liuyang, in de zui-
delijke provincie Hunan. Hier wonen 
ongeveer 1,3 miljoen mensen, van wie 75 
er rond de 400.000 afhankelijk zijn van 
de vuurwerkproductie. Af en toe gaat 
er iets mis. Bijvoorbeeld op 29 augus-
tus 2007. Toen vielen er in een vuur-
werkfabriek in Liuyang ten minste vijf 80 
doden en twintig gewonden. In 2005 
vielen er dertien doden in de plaats 
Yiyang bij een soortgelijk ongeluk. De 
omstandigheden waaronder Chinese 
vuurwerkarbeiders moeten werken, zijn 85 
veel slechter dan in Nederland, waar 
betonnen bunkers en sprinkler-
installaties de schade voor mens en 
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omgeving moeten beperken in het 
geval van een ongeluk. De algemene 90 
oorzaak daarvan is het Chinese staats-
systeem, waarin arbeidsomstandig-
heden van de arbeiders niet zo 
belangrijk zijn als in het westen.  
(6) Nederlandse vuurwerkimporteurs 95 
nemen met hun orders een flink deel 
van de omzet in China voor hun reke-
ning. Soms zijn die opdrachten goed 
voor 40% van de omzet van een 
bepaalde fabriek. Desondanks oefenen 100 
ze niet of nauwelijks invloed uit op de 
arbeidsomstandigheden in de Chinese 
fabrieken, terwijl ze daar, gezien hun 
marktaandeel, wel de mogelijkheid 
voor hebben. Regelmatig bezoeken 105 
Nederlandse vertegenwoordigers Chi-
nese fabrieken. In de eerste plaats om 
te kijken of de kwaliteit van de bestel-
de goederen wel in orde is. En verder 
om te zien of alles op tijd kan worden 110 
geleverd. Daarnaast constateren de 
‘inspecteurs’ soms op het gebied van 
de arbeidsomstandigheden wel eens 
zaken die veel beter kunnen, maar 
verder dan die constatering komt het 115 
meestal niet. Blijkbaar wil men de 
goede handelsrelaties, die in veel 
gevallen al 40 jaar duren, niet op het 
spel zetten door kritische opmerkingen 
over de arbeidsomstandigheden in de 120 
vuurwerkfabrieken te maken. 
(7) De Nederlandse Consumentenbond 
sprak zeven importeurs die allen 
zeiden wel oog te hebben voor het 
welzijn van de Chinese arbeiders. 125 
Tijdens hun bezoeken aan leveranciers 
observeren ze, naar eigen zeggen, 
meestal kritisch hoe het met arbeids-

omstandigheden en veiligheid is 
gesteld. Slechts in een enkel geval 130 
wordt dit ook besproken met de 
leveranciers. Ze wijzen er bijvoorbeeld 
op hoe belangrijk het is dat er voldoen-
de afstand zit tussen de verschillende 
werkplaatsen, dat de muren dik ge-135 
noeg zijn, dat er aarden wallen om-
heen zijn geplaatst, dat de werkne-
mers bij bepaalde typen vuurwerk in 
kleine ploegen of alleen werken, dat de 
werkplaatsen opgeruimd zijn en dat er 140 
geen los kruit ligt. 
(8) Alleen een importeur uit Veenen-
daal zegt een begin te hebben ge-
maakt met het kritiseren van veilig-
heidsaspecten. Volgens de bedrijfs-145 
leider Martin van Roekel heeft hij een 
afspraak gemaakt over het spreiden 
van de productie van vuurwerk door 
het jaar heen, die de veiligheid verbe-
tert. Daardoor worden extreem lange 150 
overwerktijden tijdens piekperioden 
vermeden. Verder moet er daardoor 
het hele jaar door gewerkt worden met 
vaste ploegen gespecialiseerd perso-
neel, dat minder ongelukken maakt 155 
dan hulpkrachten tijdens pieken. 
(9) Van Roekel maakt indien nodig ook 
wel andere kritische opmerkingen 
tegen het management. “Ik let er 
bijvoorbeeld op of er geen los spul in 160 
de werkplaatsen ligt en of er scherpe 
randen zitten aan de tafels waar de 
werknemers zich aan kunnen ver-
wonden. Als ik dan de volgende keer 
terugkom, merk ik soms dat ze aan de 165 
arbeidsomstandigheden wat gedaan 
hebben.” 

 
Naar een artikel van C. van Bakel, 
Consumentengids, januari 2008 
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Tekst 3 
 

Weet u wat te doen bij een hartstilstand? 

 
Geef u op voor een reanimatie- en AED-cursus 

 
Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis 
getroffen door een hartstilstand. Jong, oud, man, vrouw: iedereen 
kan een hartstilstand krijgen. De eerste zes minuten zijn cruciaal. 
Snelle en doeltreffende hulp van omstanders is dus van 
levensbelang. 
 
De overlevingskans van het slachtoffer kan vele malen vergroot worden 
als een omstander direct 112 belt, onmiddellijk begint met reanimatie 
(hartmassage en mond-op-mondbeademing) en binnen zes minuten 
met een AED (Automatische Externe Defibrillator) het hart een of 
meerdere krachtige stroomstoten toedient. 
 
Zorg dat u weet wat u moet doen. Geef u op voor een reanimatie- en 
AED-cursus. Toelatingseisen zijn er niet. De cursus duurt gemiddeld 
vier tot zes uur. Kijk op www.reanimatiepartner.nl voor een cursus-
locatie bij u in de buurt of bel naar de Nederlandse Hartstichting via 
0900 – 3000 300 (lokaal tarief). 
 
 

Naar een advertentie in NRC-Handelsblad, 4 januari 2008 
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Tekst 4 
 

Verzot op roerbakken 
 
(1) Dat de Nederlandse economie op 
volle toeren draait, maar het aantal 
faillissementen in de horeca in 2006 
fors toenam, is alarmerend nieuws. Dit 
blijkt namelijk uit cijfers van het Cen-5 
traal Bureau voor de Statistiek. En dat 
terwijl het aantal bedrijfssluitingen sa-
men in dezelfde periode daalde naar 
een kleine 9200. Beter nieuws is, dat 
de horeca-ondernemers niet snel bij de 10 
pakken neerzitten. Ze openen ook in 
hoog tempo nieuwe zaken. Overduide-
lijk favoriet daarbij is het wokrestau-
rant. Nederlanders zijn gek op roerbak-
ken en daar spelen ondernemers 15 
handig op in. 
(2) Neem Lipo Wu. Hij is mede-eige-
naar en manager van niet zomaar een 
wokrestaurant. Nee, het onlangs geo-
pende wokrestaurant in Maarssen is 20 
met 1.600 zitplaatsen naar eigen zeg-
gen het grootste van Europa. Gasten 
kunnen er door de week voor € 17,95 
en in het weekend voor € 19,95 onbe-
perkt eten. Uit een buffet dat uiteen-25 
loopt van eend tot paddenstoelen en 
van vis tot taugé, kiezen ze hun favo-
riete ingrediënten. Die worden ter plek-
ke door een van de koks geroerbakt. 
Bami, rijst of nasi en één van de vele 30 
sauzen maken de maaltijd compleet. 
(3) Verrassend is het niet, dat zo’n 
groot wokrestaurant de deuren opent 
in Nederland. Het aantal Chinees-
Indische wok-eethuizen nam de afge-35 
lopen jaren flink toe. Waren er in 2000 
nog maar dertig, nu zijn het er vierhon-
derd, schat Li Ping Lin, sectormanager 
Chinees-Indische bedrijven van 
branche-organisatie Koninklijke 40 
Horeca Nederland. Wokrestaurants 
nemen een aanzienlijk deel van de 
groei van het totale aantal restaurants 
voor hun rekening. 

(4) Wat is de verklaring voor de popu-45 
lariteit? Gasten kunnen er zelf hun 
maaltijd samenstellen. Ze weten zeker, 
dat ze niets op hun bord krijgen wat ze 
niet lekker vinden. “Bij andere restau-
rants kun je namelijk wel eens voor 50 
verrassingen komen te staan,” zegt 
Lin. 
(5) Ook de gezonde bereidingswijze 
speelt een rol. Bij wokken is weinig olie 
nodig. Verder blijven voedingsstoffen 55 
behouden doordat groenten en andere 
ingrediënten maar kort worden gebak-
ken, aldus het Voedingscentrum, dat 
voorlichting geeft over voeding. Wok-
restaurants adverteren regelmatig met 60 
die manier van koken. En dat werkt, 
want gezond is in. 
(6) Een andere verklaring voor het suc-
ces is het onbeperkt eten voor een 
schappelijke prijs. Bij de meeste wok-65 
restaurants kunnen gasten voor pak-
weg 18 euro zoveel eten als ze willen. 
Vooral doordat Nederlanders de afge-
lopen jaren de economische verslech-
tering in hun portemonnee voelden, 70 
gingen deze eetgelegenheden veel 
bezoekers trekken. “Het aantal wok-
restaurants steeg juist door de slechte 
economie,” verklaart Lin. 
(7) Dat onbeperkt eten tegen een 75 
schappelijke prijs heeft ook een keer-
zijde: lage winstmarges. Om winst te 
maken, hebben wokrestaurants veel 
gasten nodig. Ze zitten daarom vaak 
op goed bereikbare lokaties en hebben 80 
minimaal 250 zitplaatsen. Voorbeelden 
hiervan zijn het restaurant aan de A9 
bij Amsterdam met 350 stoelen en het 
brugrestaurant boven de A4 bij Hoofd-
dorp met 400 stoelen. 85 
(8) De meest onstuimige groei van het 
aantal Chinees-Indische wokrestau-
rants is inmiddels achter de rug. Vol-

Pagina: 638Voor 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-0011-a-10-2-b 11 lees verder ►►►

gens Lin kwam er enkele jaren geleden 
elke week wel één bij. Nu zijn dat er 90 
nog twee per maand, maar dat bete-
kent niet dat de wokformule aan het 
einde van zijn Latijn is. Het succes is 
niet onopgemerkt gebleven. Zo heeft 
de wok zijn entree gemaakt in bijna 95 
alle luxe wegrestaurants, vaak als 
onderdeel van de restaurantformule 
waarbij koks eten voor het oog van de 
gasten klaarmaken. “We hebben het 
opgenomen vanwege de grote popula-100 
riteit ervan,” vertelt marketingmanager 
Diederik Vermeulen van één van deze 
restaurants in Vianen. 
(9) Andere ondernemers begonnen 
“fast-food”-versies van wokrestaurants. 105 
In 2005 werd de eerste Wok to Walk in 
Amsterdam geopend. Voor zo’n zes 
euro en binnen enkele minuten krijgen 
gasten een wokmaaltijd geserveerd in 

een modern kartonnen doosje, om ter 110 
plekke op te eten of om mee te nemen. 
Inmiddels heeft Wok to Walk vier vesti-
gingen in de hoofdstad. Binnenkort 
openen er nog vier andere in o.a. 
Amsterdam, Utrecht en Den Bosch. 115 
(10) Dit soort eetgelegenheden heeft 
de toekomst, stelt het onderzoeks-
bureau Foodservice Instituut Neder-
land. Want gezond is goed, maar ge-
zond en snel is nog beter. Het instituut 120 
concludeerde begin dit jaar dat de 
markt voor gezonde, snelle maaltijden 
in drie jaar met elf procent is gestegen. 
Nederland lijkt, kortom, nog niet uitge-
wokt. Of gaat het om een trend en ver-125 
liest de consument na verloop van tijd 
zijn interesse? “Zou kunnen,” denkt de 
eigenaar van Wok to Walk. Maar zor-
gen maakt hij zich niet: “De beste 
blijven bestaan.” 130 

 
Naar een artikel van Tom Kikken, 
Elsevier, 17 februari 2007 
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Tekst 5 
 
Het succes van geur 
 

(1) Steeds meer wordt de consu-
ment verleid met lekkere luchtjes. 
De juiste geuren kunnen mensen 
positief beïnvloeden. Sterker nog, 
lekkere geuren ontspannen de 5 
hersenen en maken ons relaxed en 
zorgen ervoor dat we langer in de 
buurt ervan willen blijven. Dit geldt 
zowel voor welriekende mensen als 
ruimtes. Vieze geuren daarentegen 10 
zorgen direct voor lichamelijk, in de 
hersenen meetbaar ongemak en 
verhoogde activiteit. Die activiteit 
resulteert, simpel gezegd, in een 
onbehaaglijk gevoel en het idee van 15 
‘zo snel mogelijk weg wezen’. 
(2) Geuren zijn een steeds belang-
rijkere rol gaan spelen in ons leven. 
Hoe snel zijn we gewend geraakt aan 
huisparfums die via stopcontact of 20 
kaars ons huis kunstmatig bewie-
roken? Zo’n tien jaar geleden bestond 
deze tak van de geurindustrie nog 
nauwelijks. Nu is deze industrie 
volgens onderzoeksbureau Mintel 25 
goed voor een jaarlijkse omzet van 
ruim twee miljard dollar wereldwijd. De 
totale omzet in geuren wordt 
momenteel geschat op een kleine 
twintig miljard euro. 30 
(3) Net zoals we visueel veel meer 
beelden kunnen verwerken dan vroe-
ger (vergelijk het trage tempo van 
oude films met de supersnelle beeld-
wisselingen van hedendaagse video-35 
clips), is de moderne mens ook ge-
traind in het omgaan met oneindig veel 
meer geuren in het dagelijks leven dan 
vroeger. We zijn niet beter gaan rui-
ken, maar wel sneller en opper-40 
vlakkiger. 
(4) Het toekomstbeeld van de geur-
industrie ziet er dan ook rooskleurig 
uit. Niet in de laatste plaats, omdat 

tegenwoordig door allerlei chemische 45 
hulpmiddelen oneindig veel meer, 
sneller en goedkoper geuren kunnen 
worden ontwikkeld dan vroeger. Er kan 
zelfs bijna aan elk geurverzoek worden 
voldaan door middel van de volgende 50 
methode. Het product waaraan de geur 
moet worden onttrokken (zoals bloe-
men, fruit, brood, chocolade), wordt in 
een speciale vacuümruimte geplaatst. 
De geur wordt vervolgens geïsoleerd 55 
en vastgelegd in chemische formules. 
Daarna wordt de geur “vertaald” naar 
kunstmatige moleculen. Als die mole-
culen in een andere stof worden on-
dergebracht, wordt de oorspronkelijke, 60 
natuurlijke geur in die stof gekopieerd. 
(5) De parfumindustrie is niet alleen 
erg blij met de toenemende invloed 
van geur in ons dagelijks leven. Deze 
industrie stimuleert die ook aan alle 65 
kanten. Via reclame wordt ons 
voorgehouden, dat we per dagdeel, 
stemming, seizoen of liefst per uur, 
van parfum moeten wisselen. 
(6) Ons interieur mag niet meer naar 70 
interieur ruiken, maar moet ineens 
ruiken naar strandwandelingen, frisse 
lentebriesjes en lelietjes-van-dalen. 
Oneigenlijke geuren dus, die daar van 
nature helemaal niet passen. Maar dat 75 
deert niet. Als we dat maar steeds va-
ker doen, weet de volgende generatie 
niet anders dan dat een zitkamer naar 
viooltjes ruikt. Waarmee de markt van 
interieurgeuren uit een flesje in de 80 
toekomst een solide basis heeft 
gecreëerd voor zichzelf. 
(7) Als het op de huizenmarkt slechter 
gaat, moet er alles aan gedaan worden 
om te koop staande huizen zo aantrek-85 
kelijk mogelijk te maken. Geur kan 
daar een belangrijke rol bij spelen. 
Logisch is, dat vieze luchten – sigaren, 
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honden, muffe gordijnen – de aantrek-
kelijkheid van een huis verminderen. 90 
Hier willen we niet zijn! We ervaren 
een welriekend huis als mooier dan 
een huis dat stinkt of helemaal geen 
geur heeft. Het is niet nieuw dat 
makelaars aanraden om thuis de geur 95 
van vers brood, bloemen of ’s winters 
een open haard te verspreiden wan-
neer mogelijke kopers langskomen. 
Nieuw is wel dat in Amerika en Enge-
land makelaars steeds vaker de hulp 100 
inroepen van zogenaamde ‘neuzen’, 
zoals professionele parfummakers 
heten, om huizen die na lange tijd on-
verkoopbaar blijken, van een nieuwe 
geur te voorzien. Zomaar een lucht-105 
verfrisser voldoet niet. Vaak moet er 
eerst ‘ontgeurd’ worden. Vervolgens 
blijkt, dat wij onbewust een ander soort 
geur lekker en passend vinden bij een 
flat op de tiende verdieping dan bij een 110 
huis met openslaande deuren naar een 
tuin. 
(8) In de autobranche speelt geur 
eveneens een belangrijke rol. Een 
nieuwe auto rook vroeger naar leer. 115 
Door alle lijmsoorten en moderne, 
synthetische en behandelde materialen 
die tegenwoordig voor auto-interieurs 
worden gebruikt, ruikt zelfs het leer 
daarin niet meer naar leer. Om nieuwe 120 
auto’s weer naar nieuwe auto’s te laten 

ruiken, worden speciale geuren ontwik-
keld, die dit idee van ‘een nieuwe auto’ 
moeten oproepen bij een klant. De jon-
ge generatie autokopers kent de leer-125 
geur van auto’s van vroeger immers 
niet meer en koppelt die geur dus niet 
meer aan een nieuwe auto. Daardoor 
moet de industrie een nieuwe geur 
ontwikkelen die dat idee wel over-130 
brengt. Dat is niet zomaar een leuk 
spelletje. Geur kan voor een sterke 
koopimpuls zorgen en is dus commer-
cieel gezien van groot belang. 
(9) Niet alleen consumenten worden 135 
beïnvloed door het gebruik van geu-
ren. Ook op andere manieren worden 
geuren ingezet. Vooral in Japan wor-
den geuren, die via de airconditioning-
kanalen in kantoren worden verspreid, 140 
gebruikt om de werklust op te wekken 
of een middagdipje te voorkomen. Dat 
gebeurt nu weliswaar nog mondjes-
maat, maar ook deze tak van de geur-
industrie lijkt aan het begin te staan 145 
van een glorieuze toekomst. 
(10) In de reclame spreekt men bij een 
bepaald succesvol product wel eens 
over “de geur van succes” die om dat 
product hangt. Wij kunnen die uitdruk-150 
king ook omdraaien en spreken over 
“het succes van de geur”. Want geu-
ren, echte of kunstmatige, zijn in 
opmars. 

 
Naar een artikel van Ivo Weyel, 
Elsevier, 17 mei 2008 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
Het College voor Examens is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit 
examen. 
 

einde  KB-0011-a-10-2-b* 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Tekst 1 

 
 1 Lees eerst de vragen en zoek daarna de antwoorden op in de tekst. 

 
1 Accommodaties, zoals hotelkamers en bungalows, worden door de ANVR 

ingedeeld in klassen. Hoeveel klassen heeft die classificatie? 
 
............................................................................................................................ 
 
2 Hoe lang is een gemiddeld standaardbed? 
 
............................................................................................................................ 
 
3 Welke huisdieren hebben een EU-paspoort nodig, als ze meegenomen 

worden op reis naar het buitenland? 
 
............................................................................................................................ 
 
4 Wat betekent de afkorting VP in de prijstabel? 
 
............................................................................................................................ 
 
5 Gedurende welke uren is er annulering mogelijk op zaterdag? 
 
............................................................................................................................ 
 
6 Noem vier instanties waar je informatie kunt krijgen over 

gezondheidsadviezen voor reisbestemmingen. 
 

1 ................................................................................................................... 
 
2 ................................................................................................................... 
 
3 ................................................................................................................... 
 
4 ................................................................................................................... 

 
7 Indien je problemen ter plaatse hebt, welk noodnummer moet je dan bellen? 
 
............................................................................................................................ 
 
8 Welk bedrag moet je betalen voor alle reserveringskosten? 
 
............................................................................................................................ 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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9 Hoeveel dagen voor vertrek worden de reisbescheiden afgeleverd bij het 
reisbureau? 

 
............................................................................................................................ 
 
10 Als de prijzen in de brochure van de reisorganisatie en in het 

boekingssysteem niet dezelfde zijn, welke prijs geldt dan? 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 2 
 

 2 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................  
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Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 6 A B C D 
 

 7 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 8 1 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
3 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D  
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 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

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

 20 ............................................................................................................................ 
 

 21 A B C 
 

 22 A B C 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 
 

Schrijfopdracht 
 

 25 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 

Pagina: 647Voor 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-0011-a-10-2-u 7 lees verder ►►►

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

Pagina: 648Voor 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-0011-a-10-2-u 8 lees verder ►►►
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  KB-0011-a-10-2-u* 
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913-0011-a-KB-1-o 

Examen VMBO-KB 

2009 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 24 vragen, een samenvattingsopdracht en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 19 mei

9.00 - 11.00 uur
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Tekst 1 
 

4p 1 Zoekend lezen 
Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
 
1 Welk verschil is er tussen het tarief voor kinderen van 3 jaar en het tarief 

voor kinderen van 4 jaar? 
2 Hoe hoog is de boete die je meteen moet betalen, als je zonder 

vervoersbewijs reist? 
3 Op welke twee manieren kun je melden dat je iets kwijtgeraakt bent in een 

bus? 
4 Wat zijn de kosten om regiotaxi Vechtdal te bellen? 
5 Over welke vormen van openbaar vervoer kun je reisadvies vragen? 
6 Noem twee groepen mensen die in aanmerking komen voor gratis vervoer. 
7 Als je van de stadsdienst Deventer gebruik wilt maken om naar Schalkhaar 

te gaan, welke lijn moet je dan gebruiken? 
8 Welke streeklijnen binnen de regio Salland eindigen in Zwolle? 

Noem de vijf lijnnummers. 
9 Noem de drie zonenummers van lijn 4 Deventer-Heeten. 
 
 

Tekst 2 
 

10p 2 Samenvattingsopdracht 
Vat de tekst Spamterreur samen in maximaal 140 woorden. 
 
De volgende elementen moeten in je samenvatting voorkomen: 
1 een definitie van spam 
2 twee oorzaken waardoor er zoveel spam is of waardoor er zoveel spammers 

zijn 
3 de manier waarop spammers aan de adressen en verzendcomputers komen 
4 waardoor er op de verkochte spullen zoveel winst zit 
5 het sturen van spam naar bepaalde doelgroepen  
6 een middel tegen spam en de oorzaak waardoor dat middel niet werkt 
7 de enige afdoende oplossing. 
 
Maak er een goedlopend geheel van. Gebruik geen telegramstijl. 
Tel het aantal woorden en noteer dat onder je samenvatting. Zet de titel 
erboven. 
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Tekst 3 
 

1p 3 Wat is het belangrijkste doel van de advertentie? 
A de lezers amuseren met een verhaal over CliniClowns 
B de lezers ertoe aansporen het werk van de CliniClowns te steunen 
C de lezers ervan overtuigen dat het werk van de CliniClowns nuttig is 
D de lezers informeren over het werk van de CliniClowns 
 

1p 4 Op welk onderdeel van de tekst legt de afbeelding de nadruk? 
A Zieke kinderen hebben soms een droomwereld nodig. 
B Zieke kinderen kosten weinig overheidsgeld. 
C Zieke kinderen krijgen weinig aandacht in het ziekenhuis. 
D Zieke kinderen willen controle hebben over hun eigen situatie. 
 

1p 5 Voor welke groep lezers is deze advertentie bedoeld? 
A alle lezers van DAG 
B donateurs van de CliniClows 
C kinderen in het ziekenhuis 
D ouders van zieke kinderen 
 
 

Tekst 4 
 

1p 6 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in alinea 1 ingeleid? 
A door de centrale vraag over het probleem te stellen  
B door de mening van de auteur weer te geven 
C door een deskundige te introduceren 
D door vooraf een beknopte samenvatting te geven  
 
Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 7 tot en 
met 9. 
 
We kunnen de tekst verdelen in vijf delen: 
Deel 1: alinea 1 
Deel 2: alinea’s 2 tot en met 5 
Deel 3: alinea’s 6 tot en met 8 
Deel 4: alinea’s 9 en 10 
Deel 5: alinea 11 
 

1p 7 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 2 (alinea’s 2 tot en met 5)? 
A Hulp van vrienden 
B Leven met hoorproblemen 
C Ook spraakproblemen 
D Resultaten op school 
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1p 8 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 3 (alinea’s 6 tot en met 8)? 
A De belangrijkste dag 
B Het implantaat 
C Ik kan weer horen 
D Veel hulp van moeder 
 

1p 9 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 4 (alinea’s 9 en 10)? 
A Een leuke baan 
B Een medische opleiding 
C Korte revalidatie 
D Succeservaringen 
 

1p 10 Wat is het verband tussen alinea 6 en alinea 7? 
A Alinea 6 en 7 vormen een tegenstelling. 
B Alinea 7 is een vervolg op alinea 6. 
C Alinea 7 noemt de problemen bij de verandering in alinea 6. 
D Alinea 7 noemt een oplossing voor het probleem uit alinea 6. 
 

1p 11 De alinea’s 1 tot en met 10 hebben een andere inhoud dan alinea 11. 
Hoe kun je dat verschil het beste weergeven? 
A individueel - algemeen 
B jong - volwassen 
C technisch - sociaal 
D vroeger - nu 
 

1p 12 Wat is het doel van de schrijver met deze tekst? 
A Hij wil de lezers de techniek van een gehoorimplantaat uitleggen. 
B Hij wil de lezers informeren over iemand met ernstige hoorproblemen. 
C Hij wil laten zien hoe de mensen reageren op iemand met hoorproblemen. 
D Hij wil zijn persoonlijke mening duidelijk maken over hoorproblemen. 
 

1p 13 Hoe staat de schrijver van deze tekst tegenover de uitspraken van Ilse? 
A Hij gebruikt Ilses uitspraken om zijn eigen mening geloofwaardig te maken. 
B Hij geeft de uitspraken van Ilse weer zonder te tonen wat hij ervan vindt. 
C Hij probeert de uitspraken van Ilse steeds tegen te spreken. 
D Hij wil laten zien dat hij het met de uitspraken van Ilse helemaal eens is. 
 

1p 14 Met welke zin kun je het best de inhoud van deze tekst weergeven? 
A Dankzij veel begeleiding en speciale scholen kon Ilse haar mbo-opleiding 

afmaken. 
B Hoorproblemen nemen toe naarmate men ouder wordt; volwassenen komen 

soms niet in aanmerking voor een implantaat. 
C Ilse ging langzaamaan steeds minder horen, maar door een implantaat kon 

zij haar studie afronden en normaal functioneren. 
D Omdat Ilse zich altijd buitengesloten voelde, was een gehoorimplantaat 

uiteindelijk de enige oplossing. 
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Tekst 5 
 

1p 15 In de eerste alinea wordt de inhoud van de tekst ingeleid. 
Hoe doet de schrijfster dat? 
De schrijfster 
A geeft een volledige samenvatting van de tekst. 
B noemt de aanleiding voor het schrijven van de tekst. 
C schetst een beknopte geschiedenis van de diergeneeskunde. 
D valt een bepaald standpunt aan. 
 

1p 16 Welke bedoeling heeft de schrijfster met de tweede alinea van de tekst 
Dierengekte? 
Zij wil laten zien 
A dat alleen eigenaren over de behandeling van hun huisdieren beslissen. 
B dat de mensen anders zijn gaan denken over het welzijn van dieren. 
C dat gezelschapsdieren veel geld kosten. 
D dat huisdieren beter dan andere dieren geholpen worden. 
 
Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 17 
en 18. 
 
We kunnen de tekst verdelen in vier delen: 
Deel 1: alinea 1 
Deel 2: alinea’s 2 tot en met 4 
Deel 3: alinea’s 5 tot en met 7 
Deel 4: alinea’s 8 tot en met 11 
 

1p 17 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 2 (alinea’s 2 tot en met 4)? 
A Kosten voor gezelschapsdieren 
B Lagere tarieven bij de dierenarts 
C Veranderende diergeneeskunde 
D Voor- en nadelen van dierenliefde 
 

1p 18 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 3 (alinea’s 5 tot en met 7)? 
A Effect van de medische behandeling 
B Grote en kleine huisdieren 
C Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe vragen 
D Toenemende kennis 
 

1p 19 “Een hond die voor 600 euro is gekocht, wordt soms zonder bezwaar bestraald 
voor duizenden euro’s.” (regels 28-30) Hieruit blijkt, dat eigenaars soms heel 
veel over hebben voor hun dier. 

 Citeer de zin uit alinea 9 waarin een soortgelijk voorbeeld wordt genoemd. 
 

1p 20 In alinea 5 zegt de heer Hellebrekers: “Er wordt steeds meer kennis vergaard.” 
 Citeer de zin uit alinea 10 waarin hij hetzelfde beweert. 
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1p 21 In alinea 7 stelt Nienke Endenburg de vraag “Wil je dat ook?” 
Welk antwoord geeft zijzelf op die vraag? 
A Alles wat technisch gesproken kan, moet je laten doen. 
B Als je de tijd ervoor neemt, wen je overal aan. 
C Het gaat wel om het dier, niet om wat de eigenaar leuk vindt. 
D Om het geld hoef je het niet te laten. 
 

1p 22 Hoe zullen mensen volgens Hellebrekers van de KNMvD op de hoge 
behandelkosten gaan reageren? 
A Ze laten de beslissing aan de dierenarts over. 
B Ze nemen een verzekering om de dierenartskosten te kunnen dragen. 
C Ze zien af van verdere behandeling. 
D Ze zoeken naar andere behandelmogelijkheden. 
 

1p 23 In alinea 1 wordt gesteld: “In de diergeneeskunde is weinig meer te gek.” 
 Geef uit alinea 11 een voorbeeld van dierengekte die niet bij de 

geneeskunde hoort. 
Gebruik niet meer dan 10 woorden. 

 
1p 24 Een schrijver kan in een tekst gebruik maken van: 

1 feiten 
2 de eigen mening 
3 de mening van anderen. 
Waarvan maakt de schrijfster van deze tekst vooral gebruik? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
 

1p 25 Wat is het belangrijkste doel van de schrijfster met deze tekst? 
A amuseren 
B informeren 
C overtuigen 
D tot handelen aansporen 
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Schrijfopdracht 
 
Op jouw school is de Maatschappelijke Stage al bekend. Door het verrichten van 
vrijwilligerswerk tijdens schooltijd maak je kennis met de samenleving. Voor 
jouw eigen maatschappelijke stage heb je verband gelegd met je grootste 
hobby. Jij bent al jaren lid van de plaatselijke ruitervereniging. In je woonplaats 
heeft de Dierenbescherming enkele jaren geleden in een oude boerderij een 
rusthuis voor bejaarde paarden en geblesseerde sportpaarden opgezet, de 
“Wilhelminahoeve”. Daar wilde jij graag je Maatschappelijke Stage doen. Je wist 
de docent die jouw voorstel moest goedkeuren, te overtuigen van het nut ervan. 
Verder kon je aantonen, dat het project ruimschoots voldeed aan de eisen die 
de school daaraan stelt. Zo heeft het rusthuis geen betaald personeel. Veel werk 
blijft daardoor liggen. Dat niet uitgevoerde werk omvat meer dan het minimum 
van 15 uren die de school verplicht heeft gesteld. Ook staat het tehuis binnen de 
toegestane grens van 20 kilometer vanaf jouw school. 
Je kon snel twee klasgenoten voor jouw idee winnen. Het echtpaar dat het 
rusthuis leidt, wilde graag meewerken, op voorwaarde dat gemaakte afspraken 
zouden worden nagekomen en dat het werk goed zou worden uitgevoerd. 
Jullie hebben in je stage allerlei werkzaamheden gedaan. Het parkje rondom de 
“Wilhelminahoeve” is grondig schoongemaakt en jullie hebben allerlei 
onderhoudskarweitjes in de stallen en het hoofdgebouw uitgevoerd. 
De lerares die de website van jouw school bijhoudt, wil op de website informatie 
over een paar geslaagde maatschappelijke stages van het afgelopen schooljaar 
opnemen. Zij vraagt jou een artikel voor de website te schrijven over het project 
dat jij samen met je twee klasgenoten hebt uitgevoerd. 
 

13p 26 Opdracht: een artikel voor de website 
Schrijf het artikel voor de website, over jouw maatschappelijke stage in het 
rusthuis voor paarden. Je mag gebruik maken van bovenstaande gegevens, 
maar je mag ook gegevens van je eigen school gebruiken of zelf gegevens 
bedenken. 
Besteed in jouw artikel aandacht aan de volgende onderwerpen. 
− Leg uit wat de bedoeling van een Maatschappelijke Stage is. 
− Vermeld twee verschillende eisen die de school aan een project stelt. 
− Geef aan waarom jij voor het werk in dit rusthuis hebt gekozen. 
− Noem twee verschillende reacties uit jouw omgeving op deze keuze. 
− Noem de twee voorwaarden die het tehuis aan jullie stelde. 
− Beschrijf twee verschillende werkzaamheden die jullie in dit tehuis hebben 

verricht. 
− Geef je eigen mening over het nut van de Maatschappelijke Stage. 
− Geef twee verschillende argumenten voor je mening, uit bovenstaande tekst 

of van jezelf. 
 
Maak er een samenhangend geheel van en zet er een passende titel boven. 
Vermeld je naam en de klas waarin jij zit. 
 

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. 

913-0011-a-KB-1-o* 
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Tekst 1 
 
Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit zes bladzijden! 
 
 

Buslijnen Connexxion 
 
INHOUDSOPGAVE 
 
Informatie en service 
Consumentenorganisaties ............................................. 3 
Geldig vervoersbewijs ................................................... 3 
Geschillencommissie..................................................... 3 
Gevonden voorwerpen .................................................. 3 
Gratis ............................................................................ 3 
Overstapservice ............................................................ 3 
Reisadvies .................................................................... 3 
Speciaal vervoersbewijs ................................................ 4 
Tarieven: Gereduceerd tarief......................................... 4 
Verloren voorwerpen ..................................................... 4 
Vragen, klachten, suggesties......................................... 4 
Wijzigingsinformatie ...................................................... 4 
Zones............................................................................ 4 
 
Speciale diensten in uw regio 
Buurtbus - algemeen ..................................................... 5 
Buurtbus - dienstregeling .............................................. 5 
Buurtbus - informatie ..................................................... 5 
Buurtbus - tarieven........................................................ 5 
Regiotaxi - algemeen .................................................... 5 
Regiotaxi - reservering .................................................. 5 
Regiotaxi - tarieven ...................................................... 5 
 
Alle buslijnen en waar ze naartoe gaan 
Stadsdienst Deventer .................................................... 6 
Streeklijnen regio Salland.............................................. 6 
Overige streeklijnen (Zwolle en omstreken) ................... 6 
Buurtbussen.................................................................. 6 
 

Overzicht van bushaltes stadsdienst Deventer 
Stadsdienst Deventer ………………………………………..7 
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Informatie en service 
 
Een goed verloop van uw busreis hangt direct samen met de kwaliteit van 
informatie. U wilt alles weten over routes, haltes, vertrektijden en 
vervoersbewijzen. Maar ook wat uw rechten en plichten zijn als reiziger. 
Waar u terecht kunt met eventuele vragen en klachten. Of met suggesties 
voor verbetering. Op deze bladzijde vindt u alle relevante telefoon-
nummers, websites en adressen. 
 
Consumentenorganisaties 

 Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer ROVER: www.rovernet.nl of 
033 - 421 04 55 

 
Geldig vervoersbewijs 
Wie zonder vervoersbewijs reist, riskeert een boete van € 27,-. Verder moet u 
de kosten van de reis betalen. Het totale bedrag kan oplopen als u niet meteen 
kunt betalen. In dat geval bent u verplicht zich te legitimeren. 
 
Geschillencommissie 

 Ontevreden over de afhandeling van uw klacht? 
 Meld het bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. 
 Postbus 90600 2508 LP Den Haag 
 Telefoon 070 - 311 53 10 

 
Gevonden voorwerpen 

 Iets gevonden? 
 Geef het af bij de chauffeur of een verkooppunt. 

 
Gratis 
In sommige gevallen is de reis per openbaar vervoer zelfs gratis. Dit geldt voor: 

 Kinderen tot en met 3 jaar. 
 Begeleiders en geleidehonden van gehandicapten. 

U kunt een OV-begeleiderskaart aanvragen bij de Nederlandse Spoorwegen. 
Op werkdagen van 09.00-12.00 uur kunt u bellen naar telefoonnummer 
030-234 46 61. 

 Honden van OV-jaarkaarthouders. 
 Kleine huisdieren die in een tas of op schoot meegenomen worden. 

 
Overstapservice 

 Meld meteen bij het instappen waar en hoe u wilt overstappen. 
 De chauffeur neemt contact op met de centrale verkeersleiding. 
 De overstap wordt geregeld als de bustijden op de gewenste halte goed op 

elkaar aansluiten. 
 
Reisadvies 

 Persoonlijk reisadvies van deur tot deur. 
 Per bus, tram, metro en trein in heel Nederland. 
 Via 0900-9292 (€ 0,50 per minuut). 
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Speciaal vervoersbewijs 
 Behalve reguliere bijlijnen zijn er ook enkele speciale diensten waarvoor u 

een ander of aanvullend vervoersbewijs nodig heeft.  
 
Tarieven: gereduceerd tarief 
Mogelijk komt u in aanmerking voor korting. Dit geldt voor: 

 Kinderen van 4 tot en met 11 jaar. 
 Studenten met een OV-jaarkaart. 
 Senioren van 65 jaar en ouder met een pas-65 of geldig legitimatiebewijs. 
 Honden die niet op schoot genomen worden. 

 
Verloren voorwerpen 

 Iets verloren? Meld het meteen! 
 Via www.connexxion.nl of 0900-2636399 (€ 0,10 per minuut) 

 
Vragen, klachten, suggesties 

 De klantenservice is dagelijks bereikbaar via www.connexxion.nl 
 Of u belt met 0900-266 64 99 (€ 0,10 per minuut), maandag tot en met 

vrijdag 08.00-19.00 uur. 
 Schrijven kan ook: Antwoordnummer 1871, 2000 HH Haarlem. 

 
Wijzigingsinformatie 

 Actuele informatie vindt u op www.connexxion.nl 
 Op de site kunt u zich ook aanmelden voor de gratis e-mailservice. Zo krijgt 

u vooraf automatisch bericht over alle wijzigingen in de dienstregeling. 
 
Zones 
Hoeveel uw busreis precies kost, hangt af van het aantal zones. De zones voor 
uw regio vindt u op de lijnennetkaart of in de haltetabel. (Op 1 juli verandert 
waarschijnlijk de zonering, let op de aankondigingen.) Met een strippenkaart 
heeft u voor elke zone een strip nodig plus een extra strip voor het basistarief. 
Bij abonnementen werkt het anders. Een abonnement is geldig voor een gebied 
dat bestaat uit één zone of een centrumzone met één of meer aangrenzende 
zones. Onze medewerkers op de verkooppunten of bij de klantenservice geven 
u hierover graag advies.  
Nadere informatie kunt u ook op internet vinden. 
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Speciale diensten in uw regio 
 
Heeft u bijzondere wensen? Mogelijk zijn er tijden waarop de reguliere 
buslijnen niet rijden. Afgelegen locaties die u niet goed kunt bereiken. 
Misschien zoekt u aangepast vervoer voor kinderwagen of rolstoel. Of wilt 
u iets regelen voor een bedrijfsfeest of een familiereünie. Ook dan kunnen 
wij u verder helpen. Hieronder ziet u welke speciale diensten er bij u in de 
regio zijn. En hoe het precies zit met dienstregeling, reservering en 
vervoersbewijs. 
 
Buurtbus - algemeen 
De buurtbus rijdt volgens vaste routes van kleine woonkernen naar grotere 
plaatsen. De chauffeurs zijn vrijwilligers die de omgeving uitstekend kennen. 
 
Buurtbus - dienstregeling 

 De Buurtbussen zijn genummerd in de 500-serie. 
 

Buurtbus - informatie 
 Klantenservice www.connexxion.nl of 0900-98 86 877 (€ 0,10 per minuut) 

 
Buurtbus - tarieven 

 De Buurtbus kent een eigen tariefsysteem. Strippenkaart en abonnement zijn 
niet geldig. 

 Kaartjes zijn te koop bij de chauffeur. 
 
Regiotaxi - algemeen 
De Regiotaxi biedt vervoer van deur tot deur en is een uitstekende aanvulling op 
het reizen per bus. U deelt de taxi veelal met andere passagiers. In overleg met 
de centrale kunt u een ophaaltijd afspreken. 
 
Regiotaxi - reservering 

 Reservering tot 1 uur voor vertrek 
 Regiotaxi Salland: 0900-88 84 (€ 0,10 per minuut) 
 Regiotaxi Noordwest-Overijssel: 0900-22 55 3 84 (€ 0,10 per minuut) 
 Regiotaxi Vechtdal: 0900-84 12 (€ 0,10 per minuut) 

 
Regiotaxi - tarieven  

 Wat hoger dan de prijzen voor openbaar vervoer, maar beduidend lager dan 
de gangbare taxitarieven 
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Alle buslijnen en waar ze naartoe gaan 
 
Stadsdienst Deventer 
Lijn Route 
1 Busstation/NS – Vijfhoek - Busstation/NS 
2 Platvoet - Busstation/NS 
3 Platvoet - Busstation/NS 
4 Heeten - Schalkhaar - Busstation/NS 
5 Busstation/NS - Vijfhoek - Busstation/NS 
6 Holten - Bathmen - Colmschate - Busstation/NS 
7 Busstation/NS - Kloosterlanden - Vijfhoek - Busstation/NS 
8 Busstation/NS - Centrum 
 
Streeklijnen regio Salland 
Lijn Route 
4 Heeten - Schalkhaar - Deventer 
5 Holten - Bathmen - Deventer 
75 Ommen - Lemelerveld - Nijverdal 
111 Apeldoorn - Twello - Deventer 
161 Zwolle - Wijhe - Olst - Diepenveen - Deventer 
162 Raalte - Lemelerveld - Ommen 
163 Bathmen - Deventer 
164 Lemelerveld - Heino 
165 Raalte - Wesepe - Deventer 
166 Raalte - Heino - Zwolle 
167 Ommen - Oudleusen - Dalfsen - Hoonhorst - Zwolle 
663 Deventer Colmschate - Bathmen - Holten 
664 Lemelerveld - Heino - Zwolle 
666 Raalte - Heino - Zwolle 
667 Ommen - Oudleusen - Dalfsen - Hoonhorst - Zwolle 
 
Overige streeklijnen (Zwolle en omstreken) 
Lijn Route 
140 Dronten - Kampen - Zwolle 
141 Urk - Emmeloord - Kampen - Zwolle 
143 Kampen - Dronten - Lelystad 
330 Lelystad - Dronten - Zwolle 
 
Buurtbussen 
Lijn  Route 
503  Zwolle - Heino - Zwolle 
506  Wilsum - Zalk - Hattem 
590   Lettele - Okkenbroek - Deventer 
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OVERZICHT VAN BUSHALTES STADSDIENST DEVENTER 
 
Zonenummers geldig vanaf 1 juli 2004 
 
Stadsdienst Deventer 
 
Lijn 1  Vijfhoek (via Zwaluwenburg) 
zone haltenaam 
4789  Deventer, Busstation/NS 
4789 Deventer, Hogeschool 
4789 Deventer, Vechtstraat 
4789 Deventer, Deltaplein 
4789 Deventer, Snipperling 
4789 Deventer, verpleeghuis P.W. Janssen 
4789 Deventer, Zwaluwenburg 
4789 Deventer, Jeurlink 
4789 Deventer, Cornelis Lelylaan 
4789 Deventer, Rielerenk 
4789 Deventer, Veenweg 
4789 Deventer, Beestenmarkt 
4789 Deventer, Busstation/NS 
 
Lijn 2  Platvoet (via Borgele) 
zone haltenaam 
4789 Deventer, busstation/NS 
4789 Deventer, Dapperstraat 
4789 Deventer, Ludgerstraat 
4789 Deventer, Groefsemaplein 
4789 Deventer, Molenstraat 
4789 Deventer, Het Vlier 
4789 Deventer, Thomas Wildey 
4789 Deventer, Platvoet 
 
Lijn 4  Deventer - Heeten 
zone haltenaam 
4789 Deventer, busstation/NS 
4789 Deventer, Europaplein 
4679 Schalkhaar, Oerdijk 
4679 Schalkhaar, Ganzenbord 
4679 Schalkhaar, ’t Haarhuis 
4698 Schalkhaar, Pol 
4698 Zandbelt, Spikker 
4698 Zandbelt, Zandbelterbrug 
4698 Heeten, Heihoeve
 
 

Naar een brochure van Connexxion, 
Dienstregeling 2004-2005 Regio Zwolle/Salland 
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Tekst 2 
 
Spamterreur 

 
(1) Eddy had een makkelijk leventje. 
“Elke dag stond ik rond lunchtijd op en 
verstuurde dan tot vier uur miljoenen  
e-mailtjes. Zo ging het vier jaar lang, dag 
in dag uit. Weet je waarom? Omdat ik ze-5 
ker wist dat vijf of tien mensen de pro-
ducten die ik aanbood, zouden kopen.” 
(2) Vorig jaar gaf Eddy op het Spam 
Symposium in Maastricht een uniek in-
kijkje in zijn wereld. Hij was tussen zijn 10 
zeventiende en tweeëntwintigste een 
professioneel spammer. Nadat hij van 
school was gestuurd, ontdekte Eddy al 
snel dat met het versturen van e-mail 
waarin allerlei producten werden aan-15 
geboden, makkelijk geld te verdienen 
was. In een goede week verdiende hij 
zomaar 10.000 euro. In zijn laatste jaar 
als spammer verdiende hij naar eigen 
zeggen om en nabij een kwart miljoen 20 
euro. 
(3) Duizenden types als Eddy en honder-
den professionele spambendes in bij-
voorbeeld Rusland en China versturen 
nog dagelijks bergen e-mail. In december 25 
2006 gemiddeld maar liefst 78 miljard 
stuks per dag. En het aantal groeit 
maandelijks met zo’n 20 procent. Door 
dit soort lieden puilen e-mailboxen uit 
met ongewenste reclameberichten (86 30 
van de 100 gestuurde mails) over pillen, 
softwarepakketten, geldleningen, kunst-
kerstbomen en wat al niet meer. Spam-
mers vormen de grootste plaag voor 
internetgebruikers. 35 
(4) Bij spam geldt de wet van de grote 
getallen. Filters houden veel tegen. En 
de meeste mensen kijken niet eens naar 
de spam die wel door de filters komt. 
Maar hoe weinig er misschien ook wordt 40 
gereageerd, door het gigantische aantal 
berichten dat wordt verstuurd, blijven er 
voldoende mensen over die wél toehap-
pen. Als er maar één op de honderddui-

zend ontvangers iets koopt, dan kan de 45 
spammer al winst maken.  
(5) De kosten voor een spammer zijn 
minimaal. Hij moet e-mailadressen ko-
pen. Dat kan bij firma’s die e-mailadres-
sen verzamelen, zogenaamde e-mailcol-50 
lectors. Deze criminele bedrijven kopen 
de adressen bij minder betrouwbare 
websites, zij kraken zelf websites of 
struinen internet af, bijvoorbeeld via 
zoekmachines. De spammer betaalt voor 55 
een bestand met tien miljoen adressen 
tussen de 100 en 200 euro. 
(6) De spammer moet dan nog zoge-
naamde zombiecomputers inhuren bij de 
e-mailcollector. Dat zijn computers die 60 
mensen thuis hebben staan en die zijn 
geïnfecteerd met een klein virus. Een 
heel netwerk van duizend zombiecompu-
ters kan vanaf 50 euro per week worden 
ingehuurd bij de e-mailcollector die het 65 
virus heeft verspreid en op afstand deze 
computers mailtjes kan laten versturen. 
Zonder dat de eigenaren het doorheb-
ben, worden vanaf hun computer duizen-
den berichten verzonden, soms wel 70 
3.500 per minuut. Wereldwijd worden 
tientallen miljoenen thuiscomputers op 
deze manier misbruikt. 
(7) Meestal verkoopt de spammer hele-
maal niks, hij prijst alleen de producten 75 
aan die op een website, zoals een on-
line-pillenwinkel, te koop zijn. Van elke 
pil die zo’n website verkoopt, krijgt de 
spammer een deel van de opbrengst. 
(8) De winstmarges zijn enorm, omdat 80 
bijna alle aangeboden producten waar-
deloos materiaal of kopieën zijn. De 
pillen zijn in bijna alle gevallen niet echt. 
Ze kosten een paar centen, maar worden 
verkocht voor 3 euro per stuk. Aangebo-85 
den software is gekopieerd, maar gaat 
over de toonbank voor tientallen euro’s. 
De webwinkels die de spullen verkopen, 
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zijn al even ongrijpbaar. Vaak worden ze 
na een paar dagen opgeheven. 90 
(9) Spammers zitten niet stil. Stuurden 
ze tot voor kort vooral zo veel mogelijk 
mails tegelijkertijd, tegenwoordig gaan ze 
ook heel gericht te werk. Ze kiezen be-
paalde doelgroepen uit. Dat is mogelijk 95 
doordat mensen steeds meer gegevens 
op internet achterlaten, bijvoorbeeld op 
sociale netwerksites als MySpace en 
Hyves. Naast de e-mailadressen zijn van 
de eigenaar dan bijvoorbeeld ook leeftijd, 100 
beroep, woonplaats en hobby’s bekend. 
Dergelijke adressen zijn weliswaar een 
stuk duurder, maar de kans op succes is 
ook vele malen hoger. Van deze mensen 
is door hun gedrag op internet immers 105 
bekend wat hun voorkeuren zijn.  
(10) Wat valt er tegen spam te doen? 
Tot nu toe zijn de spammers aan de win-
nende hand. Ze bevinden zich in een 
constante wedloop met softwaremakers 110 
en internetproviders. Spam is niet nieuw, 
de eerste ongewenste reclamemail werd 
in 1978 verstuurd. Spammers zijn hun 
bestrijders steeds een stapje voor. Vorig 

jaar leek het even de goede kant op te 115 
gaan. Nieuwe filters konden spamberich-
ten goed onderscheiden van “goede” 
e-mails door de tekst van berichten te 
analyseren. Het aantal verstuurde spam-
berichten daalde zelfs even. Probleem 120 
opgelost, zo leek het. 
(11) Maar helaas, dat was misgerekend. 
Spamfilters konden teksten analyseren 
en daarna verwijderen. Daarom zorgden 
de spammers ervoor dat hun berichten 125 
onleesbaar werden voor de filters. Veel 
spammers gingen hun boodschap door-
geven via plaatjes. Voor mensen zijn die 
plaatjes makkelijk te begrijpen, maar 
voor filters zijn plaatjes onherkenbaar. 130 
En zo waren de slechteriken weer aan de 
winnende hand. 
(12) Spam zal de moderne mens blijven 
teisteren. Eigenlijk is er maar één echte 
oplossing – althans volgens spammer 135 
Eddy: koop nooit iets via spam. Als iede-
reen daarvan ook tien kennissen weet te 
overtuigen, is het probleem straks ver-
holpen. 

 
 

Naar een artikel van Bart Reijnen, 
Elsevier, 10 februari 2007 
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Tekst 3 

Wie brengt ‘r even naar haar droomkasteel? 
Twee CliniClowns komen in het ziekenhuis 
de kamer van Liesbeth binnen. Ze kijkt 
verdrietig. Haar bed ligt lang niet zo lekker 
als haar eigen bed thuis. De clowns weten 
wel waarom. Ze is een prinses en er ligt een 
erwt onder haar matras. 
En ja, iedereen weet dat prinsesjes dan 
slecht slapen. Omzichtig wordt de denkbeel-
dige erwt weggehaald en Liesbeth 
krijgt even een échte prinsessen-
behandeling van de clowns. Als de 
clowns weer weggaan, slaapt ze in 
een heerlijk bed. In haar eigen 
droomkasteel.  

Kijk, dit noemen we nou het CliniClowns-
effect: zieke kinderen weer even kind laten 
zijn. Soms willen kinderen lekker lachen. 
Zich niet bewust zijn van hun omgeving en 
zelf controle hebben over hun situatie. 
CliniClowns zijn getrainde professionals die 
met creativiteit en improvisatie zieke 
kinderen plezier en afleiding bezorgen. 

Steun daarom het CliniClowns-
effect en word donateur. 
Bel 0900 30 30 300 
(circa € 0,10 per minuut). 
Of kijk op www.cliniclowns.nl. 

giro 6640 
Steun het CliniClowns-effect! 

Ook DAG steunt CliniClowns met deze advertentie 

 
Naar een advertentie in DAG, 4 juni 2007 
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Tekst 4 
 

Ik schrok van mijn eigen stem 
(1) Tot haar twaalfde was Ilse (21) 
zeer slechthorend. Daarna werd ze 
zelfs volledig doof. Drie jaar geleden 
kreeg Ilse een gehoorimplantaat, een 
soort inwendig gehoorapparaat. Ze 5 
miste voor die operatie de geluiden, 
de gesprekken, de stemmen van haar 
ouders, maar na de operatie kon zij 
weer in de horende wereld leven. 
(2) Toen Ilse ongeveer een half jaar oud 10 
was, kwamen haar ouders erachter dat 
ze vrijwel niets hoorde. Ze reageerde 
totaal niet, als een hond blafte of als 
haar moeder de stofzuiger aanzette. Via 
de huisarts kwamen haar ouders terecht 15 
bij de KNO-arts en het audiologisch cen-
trum. Ilse kreeg onmiddellijk twee ge-
hoorapparaten voorgeschreven. Daar-
mee kon ze de meeste geluiden wel 
horen, alleen hoge geluiden, zoals van 20 
vogels en violen, niet. En stemmen kon 
ze moeilijk verstaan.  
(3) Vanaf haar derde ging ze naar een 
speciale school voor kinderen met hoor- 
en spraakproblemen in Amsterdam. Met 25 
veel hulp van haar ouders en een logo-
pediste leerde ze uiteindelijk behoorlijk 
goed praten, maar ze had wel een echte 
"dovenspraak": een eentonige stem, 
zonder veel articulatie met de lippen. In 30 
de loop van haar kindertijd ging Ilses 
gehoor steeds verder achteruit; vanaf 
haar twaalfde jaar hoorde ze zelfs 
helemaal niets meer. In die tijd voelde 
ze zich vaak buitengesloten. Het kostte 35 
haar veel inspanning om gesprekken te 
volgen.  
(4) Ilse leerde als puber steeds beter 
omgaan met haar doofheid. Ze deed 
vmbo-examen op een school voor kin-40 
deren met hoor- en spraakproblemen en 
ze had veel vrienden in haar woonplaats 
Lelystad. Zij vertelt: “Ik ging bijna elk 
weekend stappen en wist me goed te 

redden met liplezen. Bij al het lawaai in 45 
de disco was dat zelfs een voordeel! 
Mijn vrienden hielden rekening met me, 
zodat ik me niet meer buitengesloten 
voelde.” 
(5) Pas toen Ilse begon aan haar mbo-50 
opleiding ‘Verzorgende Individuele Ge-
zondheidszorg’, werd ze weer gecon-
fronteerd met de gevolgen van haar 
handicap. “Het was een ‘gewoon’ ROC 
en ik had erg veel moeite om de lessen 55 
te volgen. Ik werd zelfs bijna van school 
gestuurd vanwege mijn gehoorproble-
men. Er moest dus echt iets gebeuren.” 
(6) Op een dovensite las Ilse over de 
mogelijkheid van een gehoorimplantaat. 60 
Dat is een gehoorapparaat met een ont-
vanger en elektroden die met de ge-
hoorzenuw en de hersenen zijn verbon-
den. Het apparaat wordt voor een deel 
in het hoofd aangebracht, boven het 65 
oor. In eerste instantie verwees de 
KNO-arts haar daarvoor naar het 
Nijmeegse Radboud Ziekenhuis, maar 
daar bleek een wachtlijst te zijn van 
twee jaar. “Gelukkig kon ik in het VU-70 
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ziekenhuis in Amsterdam binnen twee 
maanden geopereerd worden – medisch 
gezien bleek ik een prima kandidaat te 
zijn voor een implantatie. Zelf heb ik 
geen moment getwijfeld. Ik wilde heel 75 
graag in de horende wereld leven. Ik 
miste de geluiden: muziek, gesprekken, 
de stemmen van mijn ouders.” 
(7) Op vrijdag 12 december 2003 meld-
de Ilse zich in het VU-ziekenhuis, om 80 
het implantaat te laten plaatsen. “Die 
dag staat voor altijd in mijn geheugen 
gegrift. Toen ik bijkwam uit de operatie, 
zat mijn moeder naast me. Ik voelde 
geen pijn, maar ik had wel het idee dat 85 
er iets in mijn hoofd zat. De volgende 
dag mocht het verband eraf. Er was nog 
heel weinig te zien, behalve dan dat 
mijn hoofd rond mijn oor kaalgeschoren 
was. Dat was wel schrikken.” 90 
(8) Zes weken later, toen de wond van 
de operatie volledig genezen was, volg-
de een tweede belangrijke stap: het 
aansluiten van de elektroden. Toen 
hoorde Ilse haar eerste geluiden: de 95 
sirene van een ambulance, het suizen 
van de rijdende trein, de langsrazende 
auto's op de snelweg. “Bij alles moest ik 
mijn moeder vragen wat het was. Op 
weg naar de trein hoorde ik voor het 100 
eerst de vogels fluiten. Ik werd er hele-
maal gek van. Eenmaal thuis was ik 
doodop van alle geluiden.” 
(9) Met hulp van haar moeder begon 
Ilse aan een luister- en spraaktraining. 105 

“Het duurt meestal twee jaar voordat je 
weer goed kunt horen, maar ik ben na 
een maand of zes al met de revalidatie 
gestopt. De specialisten – de KNO-arts, 
audioloog en logopedist – zijn erg tevre-110 
den over de resultaten.” 
(10) Dat Ilses leven enorm is veranderd 
sinds ze weer kan horen, spreekt voor 
zich. Zij is veel opener en socialer ge-
worden. Ilse slaagde in één keer voor 115 
haar mbo-examen en kon meteen aan 
de slag als begeleider/verzorger in twee 
instellingen voor gehandicapten. ”Ik zou 
dit werk ook kunnen doen zonder im-
plantaat, maar dan is het wel een stuk 120 
zwaarder. Je moet toch kunnen horen 
wat er om je heen gebeurt. Als er achter 
mij iemand een epileptische aanval 
krijgt, kan ik er nu tenminste meteen op 
reageren. Bovendien kan ik dankzij het 125 
implantaat beter communiceren met 
mijn collega's. Ik ben inmiddels ook be-
gonnen aan een opleiding tot verpleeg-
kundige, dat wilde ik altijd al graag.” 
(11) In Nederland krijgen jaarlijks ruim 130 
driehonderd doven en slechthorenden 
een gehoorimplantaat. Alleen mensen 
bij wie te verwachten valt, dat zij met 
een gehoorimplantaat meer kunnen ho-
ren dan met een gewoon hoortoestel, 135 
komen in aanmerking voor een operatie. 
En volwassenen moeten in elk geval 
spraak hebben gehoord, voordat ze doof 
werden, anders kunnen ze niet meer 
leren spreken. 140 

 
Naar een artikel van Jeroen Kleijne, 
Psychologie magazine, april 2007 
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Tekst 5 
 

Dierengekte
(1) Gezondheid is een van de thema’s 
van de nieuwe Nationale Huisdieren-
dagen die deze week gehouden wor-
den in de RAI in Amsterdam. In de 
diergeneeskunde is weinig meer te 5 
gek. Bestraling, fysiotherapie, een 
hond met een rolstoel of een paard 
met een pacemaker zijn mogelijk. 
(2) Vijftien of twintig jaar geleden kon het 
advies van een dierenarts aan een eige-10 
naar van een zieke kat nog wel eens zijn: 
“Ach, in het asiel zitten genoeg nieuwe. 
Waarom zou je er nog veel geld instop-
pen?” Tegenwoordig zal geen enkele 
dierenarts voor gezelschapsdieren het 15 
nog in zijn hoofd halen om zoiets te zeg-
gen. De kat kan er met medicijnen, 
operaties en therapieën vaak bovenop 
geholpen worden. 
(3) Het is inmiddels een bekend verhaal: 20 
het huisdier is een lid van de familie ge-
worden. Het krijgt ook de zorg die ieder 
ander (menselijk) lid van de familie zou 
krijgen. De tijd is allang voorbij dat er al-
leen maar gekeken wordt naar de econo-25 
mische waarde van dat dier, zoals in de 
agrarische sector nog regelmatig het 
geval is. Een hond die voor 600 euro is 
gekocht, wordt soms zonder bezwaar 
bestraald voor duizenden euro’s. 30 
(4) Er kan ook steeds meer. De dierge-
neeskunde schuift wat mogelijkheden be-
treft steeds verder op in de richting van 
de geneeskunde bij mensen. De dieren-
arts verleent als eerste hulp, de eerste-35 
lijnshulp, en verwijst zonodig door naar 
een specialist, de tweedelijnshulp. Die 
specialist werkt vanuit een kliniek, net als 
specialisten die vanuit ziekenhuizen 
werken. 40 
(5) Specialiseert de diergeneeskunde 
zich, omdat eigenaren daarom vragen? 
Of geven eigenaren hun dieren gespe-
cialiseerde zorg, omdat het aanbod er nu 

eenmaal is? Volgens Ludo Hellebrekers, 45 
voorzitter van de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij voor Diergeneeskunde 
(KNMvD) zijn beide het geval. “Er wordt 
steeds meer kennis vergaard. De ontwik-
kelingen gaan ook zo snel doordat er 50 
vanuit de eigenaren vraag naar is. Als er 
geen interesse was, zou er in onder-
zoeksinstituten wel aan ontwikkelingen 
worden gewerkt, maar in een veel trager 
tempo.” 55 
(6) De medische behandeling van dieren 
gaat inmiddels wel ver. Een hond in een 
rolstoel (waar de achterpoten in liggen) is 
geen zeldzaamheid meer, kanker bij 
dieren kan binnenkort worden bestraald, 60 
een veulen kan naar de intensive care. 
Mensen die geen dieren hebben, trekken 
al snel de wenkbrauwen op bij het horen 
van deze behandelingen. Maar ook dier-
eigenaren kijken er soms met verbazing 65 
tegenaan. Gaat het niet allemaal te ver? 
(7) Nienke Endenburg, verbonden aan de 
Universiteit Utrecht en deskundige op het 
gebied van de relatie mens-dier, kent de 
discussie. “Alles wat er bij mensen kan, 70 
kan bij dieren ook. Maar de belangrijkste 
vraag is: Wil je dat ook?” Neem de hon-
den in een rolstoel. Endenburg snapt dat 
daar twijfels over bestaan. “Ik heb laatst 
gesproken met een echtpaar met een 75 
zieke Duitse herder. De man stelde voor 
zo’n rolstoel te gebruiken. De vrouw wilde 
er niet aan. Toch zijn ze eens gaan kijken 
hoe die hond zich in die rolstoel zou voe-
len. Het beest bleek helemaal blij te zijn 80 
dat het weer goed kon bewegen. Toen 
was de vrouw ook om. Ik denk dat over 
een paar jaar zo’n rolstoel echt zo bijzon-
der niet meer is.” 
(8) Hellebrekers van de KNMvD denkt dat 85 
de twijfel of verbazing over het medische 
kunnen van dierenartsen vaak voortkomt 
uit onwetendheid. “Als mensen horen van 
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chemotherapie voor honden, is de reactie 
soms of je dat zo’n beest wel moet aan-90 
doen. Vaak denken ze daarbij aan een 
familielid dat behandeld is tegen kanker 
en kaal werd, zich misselijk voelde en 
moe was. Bij honden zijn die effecten 
minder heftig.” 95 
(9) Endenburg en Hellebrekers benadruk-
ken dat de eigenaar in principe bepaalt 
tot hoever het dier behandeld wordt. 
Hellebrekers: “Bijzondere behandelingen 
brengen nogal wat kosten met zich mee. 100 
Die moeten de eigenaren wel willen en 
kunnen betalen. Soms laten ze er een 
vakantie voor schieten om de operatie 
van de hond te bekostigen. De dierenarts 
kijkt vooral of een behandeling wel zin 105 
heeft.” 
(10) De voorzitter van de KNMvD voor-
spelt dat meer mensen een verzekering 
zullen nemen om de dierenartskosten te 
kunnen dragen. “We proberen mensen 110 

erover voor te lichten, dat de kosten niet 
stoppen bij de aanschaf van een hond. Bij 
paarden is een verzekering al gewoon, bij 
kleine huisdieren wat minder. Ik zie in de 
toekomst het niveau van de diergenees-115 
kunde zich zeker nog verder ontwikkelen. 
Gentechnologie is een van de nieuwe on-
derzoeksterreinen. Daarmee kan gekeken 
worden of dieren drager zijn van een gen 
dat een bepaalde afwijking veroorzaakt. 120 
Ongetwijfeld leidt dat ook tot behandel-
mogelijkheden.”  
(11) Endenburg vreest wel dat al die uit-
gebreide opties een dierwaardig leven in 
de weg staan. “Een dier moet wel dier 125 
blijven. Je kunt tegenwoordig ook samen 
met je hond naar een beautysalon. Ik zet 
daar vraagtekens bij. Eigenaren moeten 
niet hun eigen behoefte voorop gaan stel-
len. Het dier moet het leuk blijven vinden, 130 
zoals die hond in de rolstoel. Dan kun je 
best ver gaan.” 

 
 

Naar een artikel van Miriam van den Brand, 
De Stentor, 26 mei 2007  

 
 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor 
het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteurs. Wie kennis 
wil nemen van de oorspronkelijke teksten, raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 

einde  913-0011-a-KB-1-b* 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2009 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 
 

 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens de antwoorden op in de tekst. 
 
1 Welk verschil is er tussen het tarief voor kinderen van 3 jaar en het tarief 

voor kinderen van 4 jaar? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
2 Hoe hoog is de boete die je meteen moet betalen, als je zonder 

vervoersbewijs reist? 
 
............................................................................................................................ 
 
3 Op welke twee manieren kun je melden dat je iets kwijtgeraakt bent in een 

bus? 
 

manier 1 ........................................................................................................ 
 

manier 2 ........................................................................................................ 
 
4 Wat zijn de kosten om regiotaxi Vechtdal te bellen? 
 
............................................................................................................................ 
 
5 Over welke vormen van openbaar vervoer kun je reisadvies vragen? 
 
............................................................................................................................ 
 
6 Noem twee groepen mensen die in aanmerking komen voor gratis vervoer. 
 

groep 1 .......................................................................................................... 
 

groep 2 .......................................................................................................... 
 
7 Als je van de stadsdienst Deventer gebruik wilt maken om naar Schalkhaar 

te gaan, welke lijn moet je dan gebruiken? 
 
............................................................................................................................ 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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8 Welke streeklijnen binnen de regio Salland eindigen in Zwolle? 
Noem de vijf lijnnummers. 

 
............................................................................................................................ 
 
9 Noem de drie zonenummers van lijn 4 Deventer-Heeten. 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 2 
 

 2 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

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

 20 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 24 A B C 
 

 25 A B C D 
 
 

Schrijfopdracht 
 

 26 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  913-0011-a-KB-1-u* 
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945-0011-a-KB-2-o 

Examen VMBO-KB 

2009 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 23 vragen, een samenvattingsopdracht en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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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Tekst 1  

 
4p 1 Lees eerst de vragen en zoek dan de antwoorden op in Tekst 1 over 

vakantieverblijven. 
 
1 Welk telefoonnummer moet ik bellen als ik een groepsaccommodatie aan 

het Tjeukemeer in Friesland zou willen huren? 
2 Er zijn verschillende tarieven/prijzen om te adverteren. Als ik als particulier 

in alleen de Autokampioen zou willen adverteren, wat kost mij dat per regel? 
3 Wat is de oplage van de Autokampioen? 
4 Hoeveel kost een stedentrip naar Dublin/Ierland? 
5 Op welke twee manieren kan ik een brochure aanvragen voor bungalowpark 

Simpelveld in Limburg? 
6 Hoeveel kost het om het nieuwe RP Holiday Magazine in Zeeland aan te 

vragen per telefoon? 
7 In Overijssel is een camping die door de ANWB tot de beste camping van 

Europa is gekozen en door de ADAC tot Superplatz. Welke camping is dat? 
8 Op welke site kun je informatie vinden over campingvakanties in Spanje? 
9 Wat is het maximum aantal personen dat je kunt laten overnachten in de 

Kozakkenhoeve in Dalen, Drenthe? 
10 Wat is de prijs per persoon per week van een luxe appartement in Kleinarl, 

Oostenrijk? 
 
 

Tekst 2 

 
10p 2 Samenvattingsopdracht 

Vat de tekst “Wat kunnen we leren van de winterslaap?” samen in maximaal 150 
woorden. 
 
De volgende elementen moeten in je samenvatting voorkomen: 
1 zes lichamelijke kenmerken van de winterslaap van de egel 
2 het algemene, medische belang van onderzoek naar de winterslaap 
3 vijf medische onderzoeken waarvoor de winterslaap van belang is 
4 de conclusie van het artikel. 
 
Schrijf je samenvatting in volledige zinnen. Gebruik geen telegramstijl. 
Zorg voor een goedlopend geheel. Noem niet onnodig voorbeelden. 
Tel het aantal woorden en noteer dat onder je samenvatting. Zet de titel 
erboven. 
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Tekst 3 
 

1p 3 Een afbeelding in een advertentie kan verschillende functies hebben. 
1 De afbeelding is nodig om de tekst onder de afbeelding te begrijpen. 
2 De afbeelding trekt de aandacht van de lezer. 
3 De afbeelding voegt inhoudelijk iets nieuws toe aan de tekst onder de 

afbeelding. 
Welke functie of functies heeft de afbeelding in deze advertentie? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C alleen 3 
D 1 en 2 
E 1 en 3 
F 2 en 3 
 

1p 4 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 
A gevoelens tot uitdrukking brengen 
B informeren 
C overtuigen 
D tot handelen aansporen 
 

1p 5 Voor wie is deze advertentie bedoeld?  
A voor alle lezers 
B voor alle natuurliefhebbers 
C voor bezoekers van de zeehondencrèche van Lenie ’t Hart 
D voor hulporganisaties die dierenleed bestrijden 
 
 

Tekst 4 
 

1p 6 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in alinea 1 ingeleid? 
In alinea 1 
A staan enkele uitspraken over het centrale onderwerp van de tekst. 
B staan twee uiteenlopende meningen over het onderwerp tegenover elkaar. 
C staat de aanleiding voor het schrijven van het artikel. 
D wordt kritiek geleverd op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. 
 

1p 7 In de regels 1 en 2 staat: “Als het om de eerste indruk gaat, zijn de meeste 
mensen genadeloos.” 

 Waaruit blijkt die genadeloosheid? 
Gebruik niet meer dan 15 woorden voor je antwoord. 

 
1p 8 Wat is het verband tussen alinea 2 en alinea 3? 

A Alinea 2 en 3 vormen een tegenstelling. 
B Alinea 2 en 3 vormen samen een opsomming. 
C Alinea 3 geeft een uitwerking van alinea 2. 
D Alinea 3 noemt een gevolg van wat er in alinea 2 wordt verteld. 
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1p 9 Noem uit alinea 6 de drie elementen die, volgens psychologisch onderzoek, 
bepalend zijn bij een eerste kennismaking. 
 

1p 10 In regel 126 staat ‘krediet’. 
Wat is hier de betekenis van dit woord? 
A geld 
B schulden 
C vertrouwen 
D vrienden 
 

1p 11 Wat is de functie van de laatste alinea van deze tekst? 
A een conclusie geven 
B een nieuwe deskundige voorstellen 
C een nieuwe mening geven 
D een toekomstbeeld geven 
 

1p 12 Welke van de volgende eigenschappen is volgens White en Demarais het 
belangrijkst als je een goede indruk wilt maken? 
A hooghartigheid 
B muzikaliteit 
C openheid 
D zwijgzaamheid 
 

1p 13 In dit artikel laat José van der Sman twee psychologen uit Amerika aan het 
woord. 
Wat doet Van der Sman met hun uitspraken? 
Van der Sman 
A gebruikt die uitspraken om het verschil met Nederland duidelijk te maken. 
B geeft deze uitspraken weer zonder er commentaar op te geven. 
C trekt de juistheid van de uitspraken in twijfel. 
D zegt het helemaal eens te zijn met deze uitspraken. 
 
 

Tekst 5 
 

1p 14 Op welke manier probeert de schrijfster in de eerste alinea de aandacht van de 
lezer te trekken? 
A Ze geeft haar eigen mening over het behandelde probleem. 
B Ze noemt een aantal kanten van het onderwerp van de tekst. 
C Ze vermeldt de aanleiding voor het schrijven van dit artikel. 
D Ze zet de belangrijkste conclusie van haar artikel voorop. 
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Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 15 tot 
en met 17. 
 
Je kunt dit artikel verdelen in vijf delen. 
Deel 1: alinea 1 
Deel 2: alinea’s 2 en 3 
Deel 3: alinea 4 
Deel 4: alinea’s 5 en 6 
Deel 5: alinea’s 7 en 8 
 

1p 15 Met welk kopje kun je de inhoud van deel 2 (alinea’s 2 en 3) het beste 
weergeven? 
A Bellende ouders 
B Contact met thuis 
C Driedaags schoolreisje 
D Groep acht 
 

1p 16 Met welk kopje kun je de inhoud van deel 3 (alinea 4) het beste weergeven? 
A Bange ouders 
B Begeleiding 
C Tweede klassen 
D Zelf problemen oplossen 
 

1p 17 Met welk kopje kun je de inhoud van deel 5 (alinea’s 7 en 8) het beste 
weergeven? 
A Docenten krijgen geen slaap 
B Mobieltjes passen niet bij een kamp 
C Ouders bellen op 
D School straft streng 
 

1p 18 Welke reden geeft Nicoline van Nieuwkerk in alinea 5 voor haar mening, dat het 
gebruik van een mobieltje niet op een schoolkamp thuishoort? 
Gebruik niet meer dan 15 woorden voor je antwoord. 
 

1p 19 De schrijfster wil een probleem duidelijk maken. 
Op welke manier doet zij dat? 
A door de aanpak van jonge en oude docenten met elkaar te vergelijken 
B door de problemen van nu te vergelijken met de problemen van vroeger 
C door voor- en nadelen van maatregelen te laten zien 
D door voorbeelden van het probleem te beschrijven 
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1p 20 Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen de beschreven schoolkampen, 
leerlingen en schooltypen. 
Waarop legt de schrijfster de nadruk? 
A op de overeenkomst tussen alle schoolkampen van alle schooltypen 
B op de overeenkomst tussen ouders van basisschoolleerlingen en middelbare 

scholieren 
C op het verschil tussen jonge en oudere kinderen 
D op het verschil tussen ouders en kinderen uit Amsterdam en de rest van 

Nederland 
 

1p 21 Welke reden heeft het St. Ignatiusgymnasium (alinea’s 7 en 8) om extra 
tevreden te zijn over het verbieden van mobieltjes? 
A De leerlingen bleken achteraf ook zonder hun mobieltje te kunnen. 
B De ouders vonden het wel rustig dat de kinderen een week van huis waren. 
C De resultaten van de lessen tijdens het schoolkamp waren heel goed. 
D Het gevoel voor sportiviteit is toegenomen door het kamp. 
 

1p 22 Wat is het belangrijkste doel van de schrijfster met deze tekst? 
A amuseren 
B informeren 
C instrueren 
D overtuigen 
 

1p 23 Een schrijfster kan gebruik maken van: 
1 feiten 
2 de eigen mening 
3 de mening van anderen. 
Waarvan maakt de schrijfster van deze tekst gebruik? 
A alleen van 1 en 2 
B alleen van 1 en 3 
C alleen van 2 en 3 
D van 1, 2 en 3 
 

1p 24 Wat is de hoofdgedachte van de tekst “Op schoolkamp gaan er géén mobieltjes 
mee”? 
A De discipline op schoolkampen was vroeger veel beter dan nu, omdat de 

leerlingen vroeger nog geen mobiele telefoons hadden. 
B Docenten hebben een hekel aan het gebruik van mobieltjes op 

schoolkampen, omdat leerlingen en docenten daardoor niet tot rust komen. 
C Ouders proberen de gang van zaken tijden schoolkampen te beïnvloeden 

door steeds over allerlei onderwerpen met hun kinderen te bellen. 
D Steeds meer scholen verbieden het gebruik van mobieltjes tijdens 

schoolkampen, omdat het programma er schade door ondervindt. 
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Schrijfopdracht 
 
Verplaats je in de volgende situatie. Op jouw school is een rel geweest rond het 
gebruik van mobieltjes. In een klas hebben leerlingen een docent uitgedaagd. 
Hij is daarop boos geworden. De leerlingen hebben zijn boze reactie met een 
paar mobieltjes op film opgenomen. Zij hebben die filmpjes samengevoegd en 
vervolgens op een internetsite gezet. De schooldirectie heeft daarop de drie 
betrokken leerlingen van school gestuurd. 
Het incident zorgt voor veel beroering op school. Veel docenten willen het 
gebruik van mobieltjes op school sterk beperken. Veel leerlingen en ook veel 
ouders zijn daartegen. Jij woont een gezamenlijke bijeenkomst van de 
ouderraad en de leerlingenraad bij, waar gediscussieerd wordt over het gebruik 
van mobieltjes op school en tijdens schoolkampen. Verschillende ouders vinden 
het prettig dat leerlingen naar huis kunnen bellen als ze bijvoorbeeld ziek zijn. 
Maar een andere ouder denkt, dat het voortdurende gebel tijdens een 
schoolkamp het idee van samenwerken in een groep doorbreekt. Verder komt 
het feit ter sprake dat bij diverse leerlingen de afgelopen periode het mobieltje is 
gestolen. Ook de vaak onverwacht hoge rekeningen worden genoemd. Tot slot 
geven verschillende ouders aan dat het steeds vaker niet meer blijft bij bellen en 
sms-en. De mogelijkheid om allerlei filmpjes te verspreiden wordt aangehaald. 
Enkele leerlingen noemen ook het feit dat klasgenoten last hebben gehad van 
pesterijen via hun gsm. 
Ook in jouw eigen klas wordt over het voorval gepraat. De meeste leerlingen 
keuren de film af. De klas besluit een artikel over het onderwerp “Mobieltjes” 
naar de schoolkrant te sturen. Jij krijgt de opdracht dat artikel te schrijven. 
 

13p 25 Opdracht: een artikel voor de schoolkrant 
Je geeft een beschrijving van het incident met de boze docent. Je laat merken 
wat je ervan vindt. Je noemt een reden voor je mening. Je noemt twee 
voordelen van het gebruik van mobieltjes op school of bij activiteiten die met 
school te maken hebben, zoals schoolkampen. Je noemt ook twee nadelen. Tot 
slot geef je je eigen mening over het gebruik van mobieltjes op school of tijdens 
schoolactiviteiten en de reden die je voor die mening hebt. 
De gegevens voor het artikel mag je overnemen uit wat er hierboven over de 
bijeenkomst en het gesprek in de klas is vermeld, maar je mag ook je eigen 
ervaringen en opvattingen gebruiken. 
Je zet een passende titel boven het stuk en je zet je naam en je klas eronder. 
 

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  
 
Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vijf bladzijden! 
 

I n f o r m a t i e  a d v e r t e e r d e r s
 
Combinatie Kampioen/Autokampioen/ 
Reizen (oplage 3,9 miljoen): 
−  € 89,75 per regel, incl. 19% BTW, 

voor particulieren. 
−  € 75,42 per regel, excl. 19% BTW, 

voor ondernemers. 
−  € 88,50 per regel voor een niet-

Nederlands factuuradres. 
Deze advertenties uitsluitend schriftelijk 
of per fax. 
 

 
Uitsluitend Autokampioen (oplage 
57.000): 
− € 11,15 per regel, incl. 19% BTW, 

voor particulieren. 
− € 9,37 per regel, excl. 19% BTW, 

voor ondernemers. 
− € 9,37 per regel voor een niet-

Nederlands factuuradres. 
Deze advertenties uitsluitend telefonisch, 
schriftelijk of per fax.  

Eén regel 43 mm breed (ca. 38 letters en/of leestekens). 
Overige info: Tel.: 070-3146807. Fax: 070-3146511 (André van Zaalen) ANWB Media, 

Postbus 93557, 2509 AN 's-Gravenhage. 
 

V A K A N T I E V E R B L I J V E N  
BINNENLAND 

 FRIESLAND 
 App. riant uitz. v.a. € 220 pw m/z zeilboot Lang-

weer www.watersportboertjens.nl 0513-499178
  Het Anker vak.h. aan visw. ideaal voor kl.kind. 

Nat.geb. 0515-232000 www.skuzum.nl/hetanker
 APPELSCHA: 4 en 5 pers. Bung. 058-2130880   RIJS te huur zomerhuisje 4-5 p. dichtbij bossen 

en IJsselmeer info 0514-571442 
 AUTH. huis 2-4p. zeedijk-Wad 053-5695189   T.H. Stacaravans www.deweydeblick.com 
 GROEPSACCOMMODATIE a.h Tjeukemeer 

bar, cv, open haard. 
www.tjeukemeer.com 0514-541718 

  
Vak.won.: www.vakantie-gaasterland.nl 

 Heeg, bungalows aan het Heegermeer 1 
tel. 0515-442314 of www.pharshoeke.nl 

  WWW.STAVOREN-RECREATIE.NL 

 DRENTHE 
 DALEN, "De Kozakkenhoeve", B&B of groepen 

tot 20 pers. zv. 0524-552332, 
www.kozakkenhoeve.nl 

  Groepsaccommodatie in Drenthe? 
Kijk op WWW.SGAD.NL 

U ziet direct of de accomm. beschikbaar is. 
 JONCKERS-HOEVE.NL tot 30 p. 0521-551558 DE GOEDKOOPSTE 5 * * * * * 

CAMPING VAN NEDERLAND 
v.a. € 15 per nacht óók in het hoogseizoen! 
WWW.WESTERBERGEN.NL 0528-251224 

 
 RUINEN weekends in 6-14p. bung. 

0522-471474 
 

(Groeps)Vakantiehuizen. 
(party)schepen alassy.nl 

 SterGroep: weekend of midw. in 
accommodaties voor groepen 0900-2025094 

(www.stergroep.nl) 
 3-12 pers. bosbungalows en groepsverblijf 

NORG, www.denenduin.nl tel.0592-613164 
Diever: luxe recr. bung. in de bossen gel. 
Bung.p. De Oude Willem  0521387488 

www.deoudewillem.nl 

 

 
Te huur a/h Zuidlaardermeer 6 pers. luxe 

vakantiehuizen v.v. alle comfort 
www.recreatiemeerzicht.nl tel. 0598-351380 
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 Groepen? BOERHAARSHOEVE.NL 
0592-501418 

 

 
Happyhome.nl vakantiehuizen 

 

Vakantieoord SONNEVANCK te Spier gel. aan 
het Nat. Park Dwingelerveld. Verh. Bung. 

Stacar. en heeft kampeerplt. verw. zwembad. 
tennis en midg.baan, restaurant enz. 

0593-562214 of www.vakantiecentrum-
sonnevanck.nl 

 OVERIJSSEL 
 VAKANTIE op een groot eeuwenoud landgoed te Deurningen. WWW.VILLAPARK.EUREKA.NL 

Super de Luxe 4, 6 en 10 persoons ANWB 5***** vakantievilla's. 
Voorzien van o.a. vloerverwarming, ruime slaapkamers, meerdere badkamers, dubbele whirlpool, 

sauna, Turks stoombad, solarium, vaatwasser, wasmachine, droger, breedbeeld t.v., d.v.d. speler, enz. 
Autovrij park met meer dan 600 m2 overdekte (verwarmde) kinderspeeIattributen + gratis ponyrijden. 

Ideale wandel- en fietsmogelijkheden met meer dan 1000 km fietsroutes. 
NIEUW !!! nu ook 5* * * * * LUXE AANGEPASTE villa's voor mindervaliden.  

WWW.VILLAPARK-EUREKA.NL voor gratis folder Tel. 074-2776688 
 HOEVE SPRINGENDAL bij OOTMARSUM "natuur om op terug te komen" 

luxe hoeve-appartementen & comfortcamping. Tel. 0541-291530 www.hoevespringendal.nl 
 PERSOONLIJKE AANDACHT krijgt u op Natuur- en Landschap-Camping 't Reestdal met mooie 

toerist.pl. en stacar.verh.,verw. zwembaden. ponyverh., tennisb., kinderboerderij, kinderknutselruimte, 
snackcorner, midgetg. actief recreatie-prog. met Dicky Das. 0523-656232, www.reestdal.nl Balkbrug 

 WINTER IN HET OVERIJSSELSE VECHTDAL 
speciale aanbiedingen in januari en februari, 

bekijk de site www.hoogeholt.nl of bel voor info: 0524-562200 
 Camping BEERZEBULTEN 

ANWB Beste Camping van Europa 2006 en ADAC Superplatz. IncI. TOP recreatie en voorzieningen! 
Nieuw: Spa, Wellness & Fun: Zwembad, fitness, zoutgrot, sauna en beautysalon! 

 DIEPENHEIM: Hotel ’T HOLT, gel. a/d 
6 kastelen route In de HOF van TWENTE 
Arr. € 102,50 p.p.h.p. 3d./2n. 0547-351844 

www.hoteltholt.nl 

 
Bung.park DE LINDENBERG Holten/Rijssen t.h. 

4-8p. vrijst. bung's. met park.pl. Hele jr. open. 
Restverw. zw.bad fietsverh. Spec.aanb. buiten 

seizoen. Info: 0548-365365 www.delindenberg.nl

 

 
GIETHOORN vak.Boerderij 30 p. 0521-362432

 GELDERLAND    
 BUNGALOWS op park MET OVERDEKT ZWEMBAD 

restaurant, grand café, zonnebank, tennisbanen, internetcafé, pannenkoekenhuis en nog veel meer 
vindt u op Bospark Beekbergen en Recreatielandgoed De Valouwe. Bel voor gratis folder: 055-5051252 

www.bospark-beekbergen.nI 
 CAMPING HET EIBERNEST / EIBERGEN / ACHTERHOEK 

Bungalows / Stacaravans kampeerplaatsen Jaar- en Seizoenplaatsen - Gratis Kleurenfolder 
Bij een nieuwe jaarplaats € 225,- korting. Bel 0545-471268 / WWW.EIBERNEST.NL 

 STRANDVAKANTIE DICHTBIJ HUIS? Kom dan naar 't Eiland van Maurik in de Betuwe! 
Kampeer op grote comfortplaatsen dichtbij het water en zie hoe de kinderen vriendjes maken en 
genieten van de vele attracties. Splinternieuwe jungle-, waterspeeltuin, overdekte speeljungle, 

paardrijden, kajakken, te gek recreatieteam en Aartje 'Twinkel! Brochure? 
Bel 0344-691502 of kijk en zoek on-line uw favoriete kampeerplaats op www.eilandvanmaurik.nl 

 ZEELAND    
 ZEELAND HET NIEUWE RP HOLIDAYS MAGAZINE IS UIT! 

Nu met meer dan 80 vakantiebestemmingen in Nederland, Duitsland en Denemarken waaronder het 
volledige aanbod van Roompot Vakanties en Euroase Parcs. 

Vraag nu het gratis magazine aan! Bel of kijk op onze site! 
0900-8810 (€ 0,20 p/m) WWW.RPHOLIDAYS.NL 

 "DE ROOMPOT” luxe bungalows met prachtig 
zeezicht en subtr. zwemparadijs. RIWI 
RECREATIE, 0113-302264 www.riwi.nl 

  ZOUTELANDE/Dishoek t.h. 4-6 pers. vak. won. 
5 min. lopen v. zee, bos en duin. 
InI: J. Koppejan, tel 0118-562642 

niet op zondag www.verhuurbedrijfkoppejan.nl
 STRANDHOTEL Cadzand. Ligging op duintop. 

Strand ca. 20m. Div. aanbiedingen 0117 392110 
www.strandhotel.eu 

  BUNG. CADZAND nabij KNOKKE, 
0495-561444 
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 B.HAAMSTEDE www.appelwei.nl 0111-654230   Bungalows op de mooiste plekjes a. zee 
Nieuwvliet www.nieuwvliet.nI 0117-372180 

 Tot 40% korting in eerste kwartaal 2007! 
VakantiePark Aquadelta nodigt u uit voor de meest complete vakantie in Zeeland. 4 seizoenen lang. 
Ontdek opnieuw: geheel vernieuwd, luxe woningen. Uitgebreide faciliteiten. Schitterende omgeving / 
Heerlijk uitwaaien en ontspannen: bijv. midw. Vakantiewoning 3p. Camee v.a. € 96.- all-in. excl. tb. in 

januari: bijv. Vakantiewoning 4p. Jade € 129,- all-in. ex. tb. Voor meer aanbiedingen, inspiratie, de nieuwe 
brochure en reservering: www.aquadelta.nl/kampioen of T 0111-481940 

 Bungalows + Hotels aan Noordzee + Veerse 
Meer www.ruiterplaat.nl 0113-371866 

  CADZAND-BAD Bung. en app. o.a. zeezicht 
www.voogdtverhuur.nl of 0117-39151 

 CADZAND kijk op WWW.DEDRlEGEVELS.NL   LANGWEER sfeerv.vak.won 2-3p. 0513-3499524 
 CADZAND-BAD 75 luxe bung.(sauna) aan 

zee www.neptunuscadzand.nl of 0117-391352
 Oostkapelle 2-4p comf app 500 mtr van zee 

www.appartementenduno.nl 0118-593092 
 NOORD-BRABANT    
 LEKKER WEG MET DE HELE FAMILIE? 

Vraag dan nu de Grote Vakantiehuizen Special van RP Holidays aan! 
Boordevol zeer uiteenlopende accommodaties op toplocaties in Nederland en Duitsland. 

Van comfortabel tot zeer luxe! Voor gezelschappen tot 24 personen. 
Bel 0900-8810 (€ 0,20 p/m) WWW.RPHOLIDAYS.NL 

 OOSTAPPEN GROEP: VAKANTIE doet Wonderen 
Vraag nu de meest complete vakantiebundel 2007 aan of kijk op onze nieuwe internetsite: 

www.vakantiebundel.info en boek uw kampeer-, huurcaravan of bungalowvakantie bij een van 
de 9 onderstaande toprecreatieparken in Nederland en België. 

Bel ons vandaag nog! Prinsenmeer 0493-681111 Droomgaard 0416-272794 Hengelboef 0032-89382500
Arnhem 026-4431600 Elfenmeer 0475-531689 Blauwe Meer 0032-11544523 

Brugse Heide 040-2018304 De Berckt 077-4777222 Parelstrand 0032-11649349 
 BUNGALOWPARK Vogelenzang, te huur 

mooie bungalows midden in de natuur. Veel 
wandel-, fiets- en excursiemogelijkheden. Inl. 

Mevr. Broeckx. Lage Mierde 013-5091282 bgg 
5092617 www.bungalowparkvogelenzang.nl 

 Landhuis + boerderij 20 + 50p. nabij bossen en ven-
nen vrij gel. 0412-401672 www.rowaldhoeve.nl 

OISTERWIJK 3 comf. vrijst. vak.bung. rustig gel. in 
bosr. fietsvriendelijke omgeving 06-10805158 

 11 Vakantieparken in Brabant 
WWW.KAMPERENINBRABANT.NL 

 BIEZENMORTEL luxe groepsacc. wkndarr vr-zo 
€ 85 pp va 12p www.beukenhof.nl 013-5112499, 11 
vakantieparken in Brabant WWW.CAMBIANCE.NL

 LIMBURG    
 Bungalowpark-schinopgeul.nl 

Bewezen de goedkoopste in 2007 
All-in gebruik van Zwem- en Sportcentrum Polfermolen: zwemmen, fitness, sportsauna, groepslessen, 

BBBB, spinning Gratis folder 043-4591400 (huisdieren welkom) 
 * BUNGALOWPARK SIMPELVELD * 

65 bungalows rustig, centraal en natuurrijk in Limburgs Heuvelland. Veelal vrije aankomst- en vertrekdag. 
Huisdieren welkom. Gratis brochure Bel 045-5441242 of zie www.bungalowparksimpelveld.nl 

 Uniek Familiehotel DE OUDE BROUWERIJ. Uitstekende keuken sfeerv. rest. HP V.a. € 34,- p.p.p.d. 
Kijk op www.deoudebrouwerij.nl of gratis brochure: 043-4551636 

 SCHlN OP GEUL div. stacaravans v.a. € 90,- p/w Korting 50+. 043-4591950 www.acbin.nl 
 GEZELLIGE CHALETS EN 5* CAMPING 

PRACHTIG NIEUW OVERDEKT ZWEMBAD. 
Unieke ligging a/h prachtige Leukermeer temidden van uitgestrekte bossen in de Limburgse Maasduinen. 
Een uitdagende streek met vele fiets- en wandelroutes, Thermaalbad, kinderattracties, rondvaarten over 
de Maas. Nationaal Park, Watersportmogelijkheden enz. Vriendelijke prijzen. Uitgebreide voorzieningen, 

Spetterende recreatie- en kinderprogramma's. Comfortabel Chalet 
Meivakantie weekend € 199.- Hemelvaart of Pinksteren € 289.-. 

Superaanbieding: chalet 2 weken zomer v.a. € 799,- Kamperen 2 weken zomer v.a. € 325,- 
VAKANTIEPARK LEUKERMEER - 0478-502444 - WWW.LEUKERMEER.NL 

 VALKENBURG lb. www.hoteldebourgondier.nl v.a. € 26 tel 043-6012624 
 ZUID-LIMBURGS HEUVELLAND, 4* TERRASSENCAMPING GULPERBERG. KAMPEERPLAATSEN + 

STACARAVANVERHUUR, KINDERKAMPEERWERELD INFO: 043-4502330 / WWW.GULPERBERG.NL
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V A K A N T I E V E R B L I J V E N  
BUITENLAND

 

 BELGIË    
 Ard. TOP vakantie op Authentiek landgoed KasteeIhoeve (2-12p) 

ANWB erk. tel.003284444600 www.lalu.be 
 ARDENNEN & GAUME CAMPINGVAKANTIES: 6 kwaliteitscampings in de Ardennen en Gaumestreek. 

T.h.: bungalows, stacaravans, tenten en kampeerplaatsen. Gastvrije Ned. leiding, goede voorzieningen, 
recreatieprogramma, buitensporten en veel wandelroutes www.ardenne-gaume.com 0032-84360055 

 ARDENNEN luxe stacaravan zwembad v.a. € 190,- p.w. (7-9) 043-4591598 www.stacar.nl Fijne vakantie! 
La Roche TOP KWALITEIT in HOEVE 2-30p. app. Ned.spr. 0032-84444094 www.laroche.nl 

 Unieke GROEPSARRANGEMENTEN in de BELG. ARDENNEN! Perfecte combinatie van comfortabel 
verblijf, gezellige horeca en spannende buitensportactiviteiten. Informatie: 0546-850184 www.bounce.be

 DUITSLAND    
 FERIEN- UND GOLFRESORT COCHEM 

Splinternieuw resort in Cochem / Ediger-Eller te midden van een prachtig aangelegde golfbaan 
vlakbij de Moezel met schitterende bungalows en familievilla's. 
Kijk voor de laatste aanbiedingen en last minutes op onze site! 

Bel 0900-8810 (€ 0,20 p/m) WWWRPHOLIDAYS.NL 
 Keuze uit 20 nieuwe vakantieparken bij RPHolidays! 

Reserveer nu uw vakantie op één van de SARCON vakantieparken op schitterende locaties 
in onder meer Duitsland, Denemarken en Polen. Ook voor uw wintersportvakantie. 

Kijk snel op onze site voor meer informatie! 
WWWRPHOLIDAYS.NL 

 FRANKRIJK    
 COTE D' AZUR - ST.PAUL studio en app. M. tuin, tel / fax 0033-493323390 www.masdegardettes.com 
 EUROSPORVAC CAMPINGVAKANTIES 

Bungalowtenten, stacaravans, chalets en staanplaatsreservering op 93 topcampings in Europa BEL 
VOOR GRATIS BROCHURE: (0513) 657080 of kijk op WWW.EUROSPORVAC.NL (lid SGR) 

 Van mobilehome tot luxe villa met privé zwembad 040-2124040 VACCON.NL 
 WWW.KASTEELOVERNACHTINGEN.NL 
 ENGELAND    
 RUSTZOEKER? www.greenwood.nl Cottages 

in Engeland, Schotland, Wales en Ierland. 
Ook overtochten. Tel. 010-4422500 (sgr). 

  VAKANTIEPARKEN, Cottages, Hotels, 
Autorondreizen, B&B, Inns, Ferries, Londen, 

015-2131194 - www.bestofbritain.nl 
 HONGARIJE    
 WWW.BEDANDBREAKFAST-HONGARIJE.COM 
 IERLAND    
 Boek nu een stedentrip naar Dublin voor € 38,- tel. 0418-512352 of 06-28439296 
 ITALIË    
 EUROSPORVAC CAMPINGVAKANTIES 

Bungalowtenten, stacaravans en staanplaatsreservering op 93 topcampings in Europa BEL VOOR 
GRATIS BROCHURE: (0513) 657060 of kijk op WWW.EUROSPORVAC.NL (lid SGR) 

 LEDROMEER: sfeervolle vakantiehuizen in prachtige omgeving – 058-2159154 – www.ledro.com 
 WWW.ITALIANRESIDENCE.NL vakantiehuizen en villa's in Italië Tel 035-5880782 
 Zomergids Vakantiehuizen Toscane, Umbrië en Trentino 072-5760800 WWW.VILLATOUR.NL 
 OOSTENRIJK    
 Luxe gezellige privé chalets gunstig geprijsd in Zillertal WWW.CHALETSPLUS.NL of 0182-546521 
 Vrijstaand vakantiehuis TIROL (Oetztal) Tel. 030-2290836 www.oetztal-fewo.at 
 Zomergids Oostenrijk 072-5760600 WWW.AUSTRIATOUR.NL 
 KARINTHIË vak.won. 2 en 13p. 0162-314076   TIROL. WWW.IJLYSVAKANTIEHUIZEN.NL 
 KLEINARL Salzburgerl. luxe app. alle comf. 

v.a. € 77,50 pp per week 
038-4213290/4220207 KLEINWALSERTAL: 

t.h. 4p. app. 074-2663222 

  Wintersp. in gezel. Gasth. WWW.AUWlRT.NL 
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 PORTUGAL    
 Zomergids luxe villa's, appartementen aan de Algarve 072-5760800 WWW.VILLATOUR.NL 
 SCANDINAVIË    

 N-IJSLAND ideale vak. won. 06-24281060 
 Noorwegen www.amundsenhotel.com Ned.eig 

 Comfortabele vakantiehuizen in 
SCANDINAVIË 

gratis brochure via: 013-4677730 / online 
boeken op www.novesol.nl (SGR/ANVR) 

 

 WWW.VAKANTIEHUIS-ZWEDEN.COM 
 SPANJE    
 EUROSPORVAC CAMPINGVAKANTIES 

Bungalowtenten, stacaravans en staanplaatsreservering op 93 topcampings in Europa BEL VOOR 
GRATIS BROCHURE: (0513) 657080 of kijk op WWW.EUROSPORVAC.NL (lid SGR) 

 
 
 

Naar een advertentie in De Autokampioen, 
april 2007 
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Tekst 2 

 

Wat kunnen we leren van de winterslaap? 

(1) De egel is een dier dat een echte 
winterslaap houdt. In de herfst weet de 
egel dat er barre tijden gaan aanbreken, 
want in de winter zal hij geen voedsel 
meer kunnen vinden. Er zit voor de egel 5 

niks anders op dan wegkruipen in een 
hol en afwachten tot de lente aanbreekt. 
Dus gaat hij op zoek naar een geschikte 
schuilplaats. Hij maakt met behulp van 
mos en ander isolerend materiaal een 10 

stevig nest met een dikke wand. Daar 
kan vrijwel niets doorheen dringen. Twee 
dagen voordat hij aan zijn winterslaap 
begint, eet de egel niets meer. Hij leegt 
zijn darmen grondig en kruipt onder de 15 

wol. 
(2) Eenmaal in slaap daalt zijn lichaams-
temperatuur aan de oppervlakte tot 5 à 6 
graden Celsius. Rond zijn hart blijft het 
echter 33 graden. Zijn hartslag gaat te-20 

rug van 180 naar 9 slagen per minuut. 
Zijn ademhalingsfrequentie zakt van 45 
naar 4 keer per minuut. Zijn afweersys-
teem stuurt extra witte bloedlichaampjes 
naar zijn darmen, om eventuele infecties 25 

in de kiem te smoren. Omdat zijn bloed 
veel langzamer wordt rondgepompt, 
maakt zijn lichaam extra heparine aan, 
een stof die de bloedstolling tegengaat. 
Bij wijze van voeding spreekt het 30 

lichaam de vetreserves aan. Na een 
paar maanden winterslaap wordt de egel 
fris en vrolijk, maar een heel stuk lichter 
wakker. 
(3) De manier waarop de egel zichzelf 35 

gedurende de winterslaap in leven 
houdt, is een onderwerp dat steeds meer 
medisch-wetenschappelijke onderzoe-
kers fascineert. Vooral boeiend is voor 
hen hoe het lichaam een aantal maatre-40 

gelen neemt, dat het in staat stelt extre-
me omstandigheden te overleven. 
(4) In de medische wetenschap spitsen 
vele onderzoeken zich toe op het goed 

houden van donororganen. Een van de 45 

problemen bij orgaantransplantatie is 
namelijk, dat organen die geen vers 
bloed meer krijgen, al snel onbruikbaar 
worden. Er zitten tussen het losmaken 
van een orgaan uit een donorlichaam en 50 

het overbrengen naar een ander lichaam 
vaak enkele uren. Dus is het interessant 
om te weten hoe de organen van de egel 
zichzelf tijdens de winterslaap goed hou-
den. Die krijgen immers ook heel weinig 55 

vers bloed toegevoerd. 
(5) Er wordt al geëxperimenteerd met 
stoffen uit de organen van egels en an-
dere winterslapende dieren. Die stoffen 
lijken van invloed te zijn op het proces 60 

van orgaanbehoud. In een Amerikaans 
experiment kon de donorlong van een 
hond veel langer goed worden gehouden 
met behulp van zo’n stof dan met de 
traditionele conserveringsmethoden. 65 

(6) Ander onderzoek spitst zich toe op 
de behandeling van een beroerte. Als 
een hersenvat door een bloedprop ge-
blokkeerd raakt, dan beginnen in de her-
senen cellen af te sterven vanwege een 70 

gebrekkige bloedtoevoer. 
(7) Waarom kunnen de hersencellen van 
egels dan wel met zo weinig bloed over-
leven? Er moet een stof zijn die de acti-
viteit van die cellen op zo’n laag pitje 75 

zet, dat ze met minder bloed toekunnen. 
Als die stof wordt gevonden, dan is het 
misschien mogelijk om een medicijn te 
maken dat onmiddellijk kan worden toe-
gediend bij mensen met een beroerte, 80 

zodat de hersenschade beperkt blijft. 
(8) Ook hevig bloedende patiënten zou-
den baat kunnen hebben bij onderzoek 
naar de manier waarop de lichaamscel-
len van de winterslapende egels over-85 

leven zonder een normale bloedtoevoer. 
Want als in onderzoek dat geheim wordt 
ontdekt, dan is het denkbaar dat hevig 
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bloedende patiënten voortaan niet meer 
afhankelijk zijn van bloedtransfusies. Zij 90 
krijgen dan een medicijn toegediend dat 
alle cellen in staat stelt een tijdlang met 
weinig bloed te overleven. 
(9) Verder kan onderzoek naar winter-
slaap leiden tot een oplossing voor bot-95 
ontkalking. Botten die niet worden ge-
bruikt, ontkalken langzaam maar zeker. 
Dat is ook het geval bij dieren. Toch 
worden dieren die winterslaap houden, 
aan het einde van een lange periode van 100 
totale inactiviteit met sterke botten wak-
ker. Hoe werkt dat? Het antwoord op die 
vraag zou kunnen leiden tot medicijnen 
tegen botontkalking bij de mens. 
(10) Tot slot is er natuurlijk het probleem 105 
van menselijk overgewicht. Dat pro-
bleem zou kunnen worden opgelost als 

iemand ontdekt welke stof in het lichaam 
van egels in winterslaap ervoor zorgt dat 
de opgeslagen vetreserves geleidelijk 110 
worden aangesproken. Het zou een 
mooie oplossing zijn: net als een egel 
vijf maanden slapen en wakker worden 
in de lente met eenderde minder 
lichaamsgewicht. 115 
(11) Uit de bovengenoemde lichamelijke 
kenmerken van de winterslaap is mis-
schien lering te trekken voor de mens, 
zo redeneren deze wetenschappers. 
Want als dezelfde beschermingsmecha-120 
nismen bij een mens kunnen worden op-
geroepen, dan maakt die misschien een 
betere kans om zware lichamelijke pro-
blemen te overwinnen. Daarom wordt er 
de laatste tijd meer geïnvesteerd in on-125 
derzoek naar het fenomeen winterslaap. 

 
 

Naar een artikel van José van der Sman, 
Elsevier, 29 oktober 2005 
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Het water staat ons tot aan de lippen. 

Tekst 3  
 
 
 

Zware storm. Hoge waterstanden. Alle zandbanken worden over-
stroomd door water. Bijna 200 zeehonden spoelen aan. Merendeels 
pups. We hebben dringend extra personeel, extra vis, extra 
medicijnen en extra faciliteiten nodig. Ruim € 100.000,–. Help ons. 
 

Giro 8020 t.n.v. 
Zeehondencrèche 
Lenie ’t Hart. 
 
 

Naar een advertentie in Metro, 
15 mei 2007 
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Tekst 4 
 
Een goed begin 
 
(1) Als het om de eerste indruk gaat, zijn 
de meeste mensen genadeloos. Binnen 
een minuut of tien na de kennismaking 
hebben ze zich, bewust of onbewust, een 
mening gevormd over de ander, waar ze 5 
nauwelijks meer van af te brengen zijn. 
Ze gebruiken de weinige informatie waar-
over ze op dat moment beschikken, om 
een compleet beeld van die ander op te 
bouwen. Dat beeld beïnvloedt vervolgens 10 
de manier waarop ze alle verdere infor-
matie over deze persoon verwerken. Het 
beeld kan volkomen misplaatst zijn, maar 
toch blijft het heel moeilijk, om niet te 
zeggen onmogelijk, het te corrigeren. 15 
(2) De Amerikaanse psychologen Valerie 
White en Ann Demarais van het bedrijf 
First Impressions in New York gebruiken 
hun wetenschappelijke kennis om men-
sen te leren hoe ze een goede eerste in-20 
druk moeten maken. Volgens White en 
Demarais zijn er nogal wat zaken bepa-
lend voor een goede eerste indruk, maar 
het belangrijkste is om wat zij noemen 
‘toegankelijk’ te zijn. Want mensen die 25 
ontoegankelijk zijn, bijvoorbeeld omdat 
ze nors of hooghartig kijken, zich afzon-
deren, mompelen of nauwelijks terug-
praten, worden in het algemeen door hun 
medemensen als hooghartig of bedrei-30 
gend ervaren en worden daarom zoveel 
mogelijk gemeden. 
(3) Om een toegankelijke indruk te 
maken, is in elk geval een schoon en 
verzorgd uiterlijk nodig dat niet afstoot, 35 
maar aantrekt. Bovendien moet de 
lichaamstaal open en positief zijn. Dus 
rechtop staan of zitten met het gezicht 
naar iemand toegewend, glimlachen, 
oogcontact maken, knikken. Als de gele-40 
genheid om een handdruk vraagt, geef 
dan een stevige. Dit geldt voor zowel 
mannen als vrouwen. Slappe handjes 
worden altijd negatief uitgelegd. Het is 

ook heel goed om van meet af aan actief 45 
te zijn. Zelf op iemand afstappen, de 
hand uitsteken, je naam noemen, een 
gespreksonderwerp introduceren. Wie 
zich op deze manier presenteert, heeft al 
een vliegende start. 50 
(4) Begin na de kennismaking bij voor-
keur met een gesprek over een onder-
werp in het hier en nu: de ruimte, de mu-
ziek, de kunst aan de muur, de overige 
mensen, de gastheer of -vrouw, de reden 55 
van samenkomst. Doe dit op een positie-
ve, open manier. Loop dus niet meteen 
iets af te kraken, want dat wekt een 
negatieve indruk. Probeer aan de eerste 
opmerking een belangstellende vraag 60 
over de ander te koppelen. Voorbeeld: 
“Deze muziek vind ik leuk. Houdt u ook 
van popmuziek of hoort u liever iets 
anders?” Zo’n ongevaarlijke openings-
vraag doet het altijd uitstekend, omdat 65 
het wezenlijk is voor een goede eerste 
indruk om belangstelling voor de ander 
te tonen. Dat vleit namelijk en geeft 
bovendien een veilig gevoel. Die 
interesse moet wel echt zijn, want anders 70 
kan het volkomen misgaan. Oprechte 
belangstelling blijkt uit open vragen die 
de ander ruimte bieden om iets over 
zichzelf te vertellen, uit goed luisteren en 
uit reacties met aanmoedigende 75 
opmerkingen en aanvullende vragen. 
(5) Als het begin van de conversatie 
goed verloopt, dan moet er in de loop 
van de eerste ontmoeting een zekere 
wederkerigheid ontstaan. Dat wil zeggen 80 
dat ieder om de beurt ongeveer evenveel 
spreektijd krijgt en evenveel gelegenheid 
om iets over zichzelf te vertellen. Uit 
onderzoek blijkt, dat gesprekspartners 
onbewust de spreektijd turven en een 85 
slechte indruk krijgen als de ander veel 
meer aan het woord is. Om het gesprek 
op gang te houden, is het goed om snel 
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naar gemeenschappelijke onderwerpen, 
ervaringen, meningen en gevoelens te 90 
zoeken, want dat praat over en weer het 
makkelijkst. Wees in het gesprek gul en 
openhartig met het verstrekken van 
eigen informatie en aarzel ook niet om 
andermans meningen en gevoelens te 95 
vragen, want dat wekt vertrouwen. Maak 
het natuurlijk niet te bont, want te veel 
openhartigheid of intimiteit kan weer als 
opdringerig en dus onveilig worden erva-
ren. Pas ook op voor de toon: ga niet 100 
klagen, zeuren, drammen of je gelijk pro-
beren te halen. Ga niet een mening op-
dringen of een discussie forceren. Dat 
jaagt de ander alleen maar weg. 
(6) Een goede eerste indruk wekken kan 105 
dus worden beschouwd als een belang-
rijke sociale vaardigheid. Het vergroot de 

kansen op het vinden van leuk werk, een 
goede partner, vrienden. Het maakt het 
ook makkelijker om problemen op te los-110 
sen of iets van iemand gedaan te krijgen. 
Niet voor niets is er veel psychologisch 
onderzoek gedaan naar de diverse 
elementen die de kwaliteit van de eerste 
indruk bepalen, variërend van uiterlijk en 115 
lichaamstaal tot het kunnen voeren van 
een gesprek. De eerste indruk bepaalt 
voor een groot deel het blijvende 
(voor)oordeel over hoe iemand in elkaar 
zit en in het leven staat. Als die eerste 120 
indruk slecht is, komt er meestal geen 
tweede kans. Omgekeerd krijgen 
degenen die een open, positieve, 
dynamische en belangstellende eerste 
indruk maken, met betrekkelijk weinig 125 
moeite een heleboel krediet. 

 
 

Naar een artikel van José van der Sman, 
Elsevier, 27 januari 2007 
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Tekst 5  
 

Op schoolkamp gaan er géén mobieltjes mee 
 
(1) Voor sommige ouders is het even 
schrikken als hun kind op schoolkamp 
gaat en het mobieltje thuis moet blij-
ven. En de kinderen stappen met een 
‘kaal’ gevoel de bus in, zo gewend zijn 5 
ze aan de voortdurende aanwezigheid. 
Toch zien steeds meer scholen er 
streng op toe dat de mobieltjes thuis 
blijven als de klas op kamp gaat. Er 
zijn zelfs scholen die de leerlingen 10 
fouilleren voor vertrek. 
(2) “Het mobieltje lijkt wel een verleng-
de navelstreng”, aldus Carola Siebe-
ling van basisschool de G.Th. Rietveld-
school in Badhoevedorp. “Het is juist 15 
heel goed voor kinderen om een paar 
dagen onder elkaar te zijn. Het verve-
lende is dat kinderen snel naar huis 
bellen als er iets is en voor je het weet 
staan de ouders op de stoep.” Direc-20 
teur Wim Wagenaar van dezelfde 
school werd het gebel naar huis tijdens 
het driedaags schoolreisje ook hele-
maal zat: “Dan kwam ik op school ou-
ders tegen van wie een kind op kamp 25 
was en kreeg te horen dat het eten gis-
teravond niet zo lekker was. Een 
schoolkamp is een speciaal gebeuren, 
waarbij je als groep onder elkaar bent 
en dat moet zo blijven.” 30 
(3) Carola Siebeling heeft zelf een 
dochter in groep acht op de school, 
maar vindt het overdreven dat de leer-
lingen bellen. “Het is ook een kwestie 
van opvoeden. Als kinderen tegen-35 
woordig een lekke band hebben, pak-
ken ze hun mobieltje en vader of moe-
der komt onmiddellijk aangereden. 
Vroeger liep je met de fiets naar huis 
en daar was echt niets mis mee.” De 40 
Rietveldschool heeft onder druk van dit 
alles toch maar voor een tussenoplos-
sing gekozen. De mobieltjes gaan in 

een doos en rond etenstijd komen ze 
er even uit en mag er gebeld worden. 45 
(4) “Juist kinderen met heimwee moe-
ten geen mobieltje meenemen”, vindt 
Rinie Hendriks van het Utrecht-Zuid-
college voor vmbo. “Dan is het effect 
weg.” ‘Zijn’ tweede klassen gaan ieder 50 
jaar een week op kamp en slapen in 
tenten. Hendriks: “Voor sommige kin-
deren is het de eerste keer dat ze een 
paar dagen van huis zijn. Juist bij 
heimwee is het in het belang van het 55 
kind als het niet onmiddellijk naar huis 
kan bellen. Het kind moet leren dat je 
ook naar de begeleiding kunt stappen 
of naar een klasgenoot. Het is belang-
rijk dat de kinderen leren problemen 60 
eerst zelf op te lossen. Die kampen 
zijn bedoeld als een groepsgebeuren 
en het werkt verstorend als ze ieder 
ogenblik met anderen aan de telefoon 
hangen. En als ze het ding bij zich 65 
hebben, gaan ze bellen ook.” 
(5) Ook op het winterkamp in Drenthe 
van de derdeklassers van het Stedelijk 
Gymnasium in Leiden blijven de mo-
bieltjes thuis. Het zijn overlevingskam-70 
pen met een speciale gedachte, aldus 
coördinator Nicoline van Nieuwkerk: 
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“De opvoedkundige achtergrond is dat 
ze het moeten doen met wat de school 
aanbiedt. Ze gaan terug naar basis-75 
vaardigheden. Daar horen geen mo-
bieltjes bij.” De kampen worden in fe-
bruari gehouden waarbij de leerlingen 
in tenten slapen en lange stukken lo-
pen met kompas. Bij problemen wil de 80 
school dat ze zelf daar iets op verzin-
nen en niet naar huis gaan bellen. 
(6) Wordt er gesmokkeld door de Leid-
se scholieren? Van Nieuwkerk: “Het 
begin van het kamp is een heel ritueel 85 
waarbij bagage wordt nagekeken op 
eten en mobieltjes. En de leerlingen 
worden ook gefouilleerd. Kinderen 
worden wel heel inventief. Er is wel 
eens een stuk witte chocolade in de 90 
vorm van een stuk zeep meegegaan. 
Dat vatten we natuurlijk sportief op. 
Ouders die een dag van tevoren iets 
verstoppen langs de route, vinden 
we niet sportief. De straf is altijd: 95 
afpakken.” 
(7) Een paar jaar geleden gingen de 
mobieltjes van de leerlingen van het 
St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam 
nog mee op werkweek naar het wad-100 
deneiland Schiermonnikoog. Biologie-
leraar Kees Bogert: “Er kwamen lera-
ren terug die zeiden dat ze nooit meer 
mee wilden. Die hadden geen nacht-
rust gehad. De leerlingen gingen el-105 

kaar bellen vanaf de slaapzalen. Dach-
ten we net dat het ergens rustig was, 
liepen ze over naar een andere zaal. 
Je bent de grip kwijt. We werken in 
groepen en het is dan heel verleidelijk 110 
om naar anderen te gaan bellen en 
sms’en, maar dat is storend voor de 
groep. Het is een sociaal gebeuren en 
als ze de hele tijd bellen, zijn ze niet 
bezig met wat ze moeten doen. We 115 
houden ieder jaar een nachtelijke 
speurtocht. Twee jaar geleden gingen 
kinderen voor de grap naar huis bellen 
om te zeggen dat ze helemaal ver-
dwaald waren. Ongeruste ouders bel-120 
den toen de beheerder van de kam-
peerboerderij midden in de nacht wak-
ker. Gelukkig nam die het sportief op. 
Of ze bellen elkaar tijdens de speur-
tocht. Mobieltjes halen het avontuur er-125 
uit.” 
(8) De straf op het St. Ignatius is 
volgens de docenten zelf streng. Wie 
toch een mobieltje bij zich heeft, wordt 
op de boot naar huis gezet. In de bus 130 
op de heenweg is er wel een laatste 
kans om het ding in te leveren. Dat 
leverde dit jaar toch nog een zak vol 
op. En na afloop? “Niemand had het 
gevoel dat ze het mobieltje hadden 135 
gemist. De kinderen vonden het ‘ook 
wel rustig’.” 

 
Naar een artikel van Monique de Heer, 
Trouw, 3 juni 2006 

 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteurs. Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke teksten, raadplege de 
vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 
 

einde  945-0011-a-KB-2-b* 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Tekst 1 

 
4p 1 Lees eerst de vragen en zoek dan de antwoorden op in Tekst 1 over 

vakantieverblijven. 
 
1 Welk telefoonnummer moet ik bellen als ik een groepsaccommodatie aan 

het Tjeukemeer in Friesland zou willen huren? 
 
........................................................................................................................  
   
2 Er zijn verschillende tarieven/prijzen om te adverteren. Als ik als particulier 
 in alleen de Autokampioen zou willen adverteren, wat kost mij dat per regel? 
 
........................................................................................................................  
 
3 Wat is de oplage van de Autokampioen? 
 
........................................................................................................................  
 
4 Hoeveel kost een stedentrip naar Dublin/Ierland? 
 
........................................................................................................................  
 
5 Op welke twee manieren kan ik een brochure aanvragen voor bungalowpark 
 Simpelveld in Limburg? 
 
........................................................................................................................  
 
6 Hoeveel kost het om het nieuwe RP Holiday Magazine in Zeeland aan te 
 vragen per telefoon? 
 
........................................................................................................................  
 
7 In Overijssel is een camping die door de ANWB tot de beste camping van 

Europa is gekozen en door de ADAC tot Superplatz. Welke camping is dat? 
 
........................................................................................................................  
 
8 Op welke site kun je informatie vinden over campingvakanties in Spanje? 
 
........................................................................................................................  
 

A B C D 
 

 A B C D 
 

  X B X A B C D 
 

  X of 
 

of 
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9 Wat is het maximum aantal personen dat je kunt laten overnachten in de 
 Kozakkenhoeve in Dalen, Drenthe? 
 
........................................................................................................................  
 
10 Wat is de prijs per persoon per week van een luxe appartement in Kleinarl, 
 Oostenrijk? 
 
........................................................................................................................  
 
 

Tekst 2 
 

 2 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Tekst 3 
 

 3 A B C D E F 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 6 A B C D 
 

 7 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

 8 A B C D 
 

 9 1 .....................................................................................................................  
 
2 .....................................................................................................................  
 
3 .....................................................................................................................  
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
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 18 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 
 

Schrijfopdracht 
 

 25 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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........................................................................................................................  
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........................................................................................................................  
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........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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........................................................................................................................  
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........................................................................................................................  
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........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

945-0011-a-KB-2-u* 
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800013-1-725o 

Examen VMBO-KB 

2008 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 23 vragen, 1 samenvattingsopdracht en 1 schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 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

Pagina: 708Voor 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).



 800013-1-725o 2 lees verder ►►►

Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Tekst 1 
 

4p 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens in de tekst naar de antwoorden. 
 
1 Welke twee soorten koptelefoons zijn er? 
2 Hoeveel modellen koptelefoons zijn er getest? 
3 Welke twee merken hebben de meeste koptelefoons bij deze test geleverd? 
4 Waarom kon de koptelefoon van Logitech niet worden getest volgens de 

tabel ‘Eerlijke zaken koptelefoons’? 
5 Welke koptelefoon heeft de beste prijs-kwaliteitsverhouding bij de noise 

cancelling test? Noem merk en type. 
6 Wat is de beste koptelefoon op het oor? Noem merk en type. 
7 Welke koptelefoon kreeg de minste punten bij het testoordeel? Noem merk 

en type. 
8 Welke koptelefoon heeft het langste snoer? Noem merk en type. 
9 Wat is de duurste koptelefoon? Noem merk en type. 
 
 

Tekst 2 
 

10p 2 Samenvattingsopdracht 
Vat de tekst ‘De populariteit van paranormale mediums’ samen in maximaal 180 
woorden. 
Besteed daarbij alleen aandacht aan de volgende onderdelen van de tekst: 
1 het publiek van tv-shows met paranormale mediums 
2 de reden voor de populariteit van paranormale mediums 
3 de reden voor de geloofwaardigheid van paranormale mediums 
4 de vijf verschillende werkwijzen van paranormale mediums 
5 het tweevoudige belang van lichaamstaal. 
 
Schrijf je samenvatting in volledige zinnen. Gebruik geen telegramstijl. 
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Tekst 3 
 

1p 3 Een afbeelding in een advertentie kan verschillende functies hebben: 
1 de afbeelding dient om de aandacht te trekken 
2 de afbeelding is nodig om de tekst te begrijpen 
3 de afbeelding voegt inhoudelijk iets nieuws toe aan de tekst. 
Welke functie of functies heeft de afbeelding in deze advertentie? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C alleen 3 
D 1 en 2 
E 1 en 3 
F 2 en 3 
 

1p 4 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 
A amuseren 
B informeren 
C overtuigen 
D tot handelen aansporen 
 

1p 5 Voor wie is deze advertentie bedoeld? 
A voor alle lezers van de krant 
B voor leden van de provinciale milieufederaties  
C voor mensen met slaapproblemen  
D voor natuurliefhebbers 
 

1p 6 De uil heeft een zonnebril op.  
Met welk doel hebben de advertentiemakers de uil een zonnebril opgezet? 
A om de aandacht van de lezers te trekken 
B om de spot te drijven met vogelliefhebbers 
C om duidelijk te maken dat de advertentie een grap is 
D om duidelijk te maken dat vogels nooit zonlicht zien 
 
 

Tekst 4 
 

1p 7 Welk antwoord geeft de tekst op de vraag uit alinea 1: “Is dat goed of slecht 
nieuws?” 
A Alleen maar goed nieuws. 
B Alleen maar slecht nieuws. 
C Nu nog slecht nieuws, maar in de toekomst goed nieuws. 
D Voor sommigen goed nieuws, voor anderen slecht nieuws. 
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Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 8 en 9. 
We kunnen de tekst verdelen in zes delen: 
Deel 1  alinea 1 
Deel 2  alinea 2 
Deel 3  alinea’s 3 en 4 
Deel 4  alinea’s 5 en 6 
Deel 5  alinea 7 
Deel 6  alinea 8 
 

1p 8 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 4 (alinea’s 5 en 6)? 
A Aziatische methoden 
B Europese producten 
C Gevolgen 
D Uitzonderingen 
 

1p 9 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 5 (alinea 7)? 
A Enorme voorsprong 
B Goede ontwikkeling 
C Onzekere toekomst 
D Trage vernieuwing 
 

1p 10 Wat is het verband tussen alinea 3 en alinea 4? 
A Alinea 3 en alinea 4 vormen een tegenstelling. 
B Alinea 4 geeft een verklaring voor de inhoud van alinea 3. 
C Alinea 4 vat de inhoud van alinea 3 samen. 
D Alinea 4 zwakt de inhoud van alinea 3 af. 
 

1p 11 In alinea 7 benadrukt de schrijfster de rol van Italië en Spanje in de modewereld. 
Waarom benadrukt zij deze rol? 
om de lezer 
A ertoe aan te zetten alleen mode uit deze landen te kopen 
B ervan te overtuigen dat alleen uit deze landen iets nieuws kan komen 
C te amuseren met een verhaal over modekoningen uit deze landen 
D te informeren over de goedkope productiemethoden in deze landen 
 

1p 12 Een schrijfster kan in een tekst gebruik maken van 
1 feiten 
2 haar eigen mening 
3 de mening van anderen. 
Waarvan maakt de schrijfster gebruik in deze tekst? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C alleen 3 
D 1, 2 en 3  
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1p 13 Wat is het voornaamste doel van de schrijfster met deze tekst? 
De schrijfster wil 
A de lezer adviseren. 
B de lezer informeren. 
C de lezer tot handelen aansporen. 
D gevoelens tot uitdrukking brengen. 
 
 

Tekst 5 
 
Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 14 
en 15. 
We kunnen de tekst verdelen in 5 delen: 
deel 1  alinea 1 
deel 2  alinea’s 2 en 3 
deel 3  alinea’s 4, 5 en 6 
deel 4  alinea’s 7, 8 en 9 
deel 5  alinea 10 
 

1p 14 Welk kopje geeft de inhoud van deel 3 (alinea’s 4, 5 en 6) het beste weer? 
A Doelgroepen bij emigratie 
B Populaire landen bij emigratie 
C Problemen bij emigratie 
D Redenen voor emigratie 
 

1p 15 Welk kopje geeft de inhoud van deel 4 (alinea’s 7, 8 en 9) het beste weer? 
A Invloed Europese eenwording 
B Nadelen samenwerking lidstaten 
C Verplichte sollicitatie buitenland 
D Vooral emotionele motieven 
 

1p 16 Wat is het verband tussen alinea 2 en alinea 3? 
A Alinea 3 geeft een uitwerking van de gegevens uit alinea 2. 
B Alinea 3 noemt de gevolgen bij alinea 2. 
C De alinea’s 2 en 3 vormen een opsomming. 
D De alinea’s 2 en 3 vormen een tegenstelling. 
 

1p 17 Wat is het verband tussen alinea 4 en alinea 5? 
A Alinea 5 geeft een voorbeeld bij het gestelde in alinea 4. 
B Alinea 5 noemt de gevolgen bij het gestelde in alinea 4. 
C De alinea’s 4 en 5 vormen een opsomming. 
D De alinea’s 4 en 5 vormen een tegenstelling. 
 

1p 18 In welke alinea komt de titel van de tekst het duidelijkst aan bod? 
A in alinea 1 
B in alinea 4 
C in alinea 9 
D in alinea 10  
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2p 19 “Maar de leefbaarheid van een land vinden zij voldoende reden om met minder 
zekerheden genoegen te nemen.” (regels 86-89) In de tekst worden 
verschillende voorbeelden gegeven van wat emigrerende Nederlanders verstaan 
onder “de leefbaarheid van een land”. 

 Geef vier van deze voorbeelden uit de tekst. 
Gebruik in totaal niet meer dan 20 woorden voor je antwoord. 

 
Lees eerst onderstaande tekst voordat je de vragen 20 en 21 gaat 
beantwoorden. 
 
 
Veel emigratie naar België en Duitsland 
 
(1) Steeds meer Nederlanders verhuizen naar de buurlanden. In 2005 vertrok-
ken 7 900 mensen naar België. Duitsland werd 6 400 Nederlanders rijker. Vol-
gens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de lagere huizenprijzen 
de belangrijkste reden om te emigreren. Vaak kopen de emigranten vlak over de 
grens een huis, maar blijven ze in Nederland werken. 5 
(2) In de eerste negen maanden van dit jaar zijn bijna honderdduizend mensen 
geëmigreerd. Dat zijn er twaalfduizend meer dan in dezelfde periode van vorig 
jaar. 
(3) Deze trend lijkt door te zetten en daardoor zal in 2006 een recordaantal van 
130 000 mensen naar een ander land vertrekken. Ongeveer de helft van de 10 
emigranten is in Nederland geboren. 
(4) Het is voor het derde opeenvolgende jaar dat meer mensen Nederland verla-
ten dan zich er vestigen. In die drie jaar is het bevolkingsverlies door migratie 
opgelopen tot 75 000, aldus de vrijdag gepubliceerde CBS-cijfers. 
 
Uit: de Volkskrant, zaterdag 11 november 2006 
 
 

1p 20 De tekst ‘Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast’ noemt een 
aantal redenen waarom Nederlanders gaan emigreren. 

 Welke nieuwe reden om te emigreren staat er in de tekst ‘Veel emigratie 
naar België en Duitsland’? 

 
1p 21 In de tekst ‘Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast’ is sprake van 

een “emigratietrend” (regel 20). 
 Welke informatie over deze emigratietrend staat in de korte tekst ‘Veel 

emigratie naar België en Duitsland’? 
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1p 22 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte weer van de tekst ‘Emigrerende 
Nederlander heeft nooit heel erge haast’? 
A De belangstelling van emigranten voor landen in Noord- en Zuid-Amerika zal 

sterk toenemen als de Europese arbeidsmarkt een feit wordt. 
B Steeds meer Nederlanders gaan emigreren, zeker als er sprake zal zijn van 

een Europees georganiseerde arbeidsmarkt. 
C Tot nu toe emigreert men meestal vrijwillig, maar als de Europese 

arbeidsmarkt er is, zal men meestal verplicht emigreren. 
D Tot nu toe is Zweden een populair emigratieland, maar bij een nieuwe 

Europese arbeidsmarkt nemen andere landen die rol over. 
 

1p 23 Een schrijfster kan gebruik maken van: 
1 feiten 
2 haar eigen mening 
3 de mening van anderen. 
Waarvan maakt de schrijfster van de tekst ‘Emigrerende Nederlander heeft nooit 
heel erge haast’ vooral gebruik? 
A alleen 1 
B 1 en 2 
C 1 en 3 
D 2 en 3 
 

1p 24 Wat is het doel van de schrijfster met de tekst ‘Emigrerende Nederlander heeft 
nooit heel erge haast’? 
A gevoelens tot uitdrukking brengen 
B informeren 
C overtuigen 
D tot handelen aansporen 
 
 
Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Schrijfopdracht 
 
Thuis zie je toevallig ’s avonds een tv-programma over Nederlanders in het 
buitenland. Het gaat over gepensioneerden die overwinteren in Spanje, maar 
ook over inmiddels bejaarde avonturiers, die vroeger met een paar duizend 
gulden op zak zijn vertrokken naar bijvoorbeeld Amerika om daar een bestaan te 
kunnen opbouwen. Er zijn ook au-pairs, die alleen voor kost en inwoning één of 
twee jaar gaan werken bij een gezin in een grote stad ergens in Europa. En er 
worden mensen geïnterviewd die in het buitenland een bedrijf of een camping 
hebben gekocht. 
Als belangrijkste redenen om naar het buitenland te gaan, bijvoorbeeld naar een 
land als Spanje, worden in het programma genoemd: het aangename weer, de 
ruimte en de mooie natuur. Maar ook de manier van leven en de vriendelijkheid 
van de mensen in het nieuwe land spreken de emigranten aan. Van de landen 
waar men naartoe is geëmigreerd, komen vooral de positieve zaken aan bod; 
van Nederland worden vooral de minder prettige kanten genoemd: in Nederland 
slibben de wegen en de steden dicht en met de milieuverontreiniging wordt het 
ook maar niet beter. En dan bestaan hier die eindeloze reeksen regeltjes en 
voorschriften die regelmatig worden veranderd. 
 
Het programma maakt je nieuwsgierig. Je wilt wel eens meer weten over wonen 
en werken of studeren in het buitenland, ook al zou dat ook maar voor één jaar 
of een paar jaar zijn. In het televisieprogramma worden o.a. de ambassades als 
informatiebron genoemd. Je komt in actie en gaat een brief schrijven naar de 
Spaanse ambassade. Het adres vind je in een reisgids: Ambassade van Spanje 
in Nederland, Lange Voorhout 50, 2514 EG, Den Haag. 
 

13p 25 Een brief 
Schrijf in de uitwerkbijlage de brief aan de Spaanse ambassade, ter attentie van 
de afdeling Emigratie. Dateer de brief op 2 mei 2008. Besteed alleen aandacht 
aan de volgende punten: 
− jezelf voorstellen: naam, leeftijd, schooltype 
− de aanleiding voor het schrijven van de brief 
− twee positieve kanten van wonen en werken in het buitenland die ook in het 

tv-programma zijn genoemd 
− een negatief aspect van Nederland uit het tv-programma 
− vragen naar algemene informatie over verblijven in het buitenland, over een 

verblijf in het buitenland van jongeren en over een eventuele minimumleeftijd 
− vragen naar naam en e-mailadres van een vereniging van geëmigreerde 

Nederlanders in Spanje 
− informeren naar internetsites met informatie over emigreren 
− een bedankje. 
 

einde  einde  800013-1-725o* 

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   
 
Lees eerst de opdrachten in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vier bladzijden! 
 

Oorstrelend 
 
Voor een goed geluid kunt u beter een losse koptelefoon bij uw mp3-speler kopen. 
Maar er zit veel kaf tussen het koren. 
Liefhebbers van een goed geluid ontkomen er bijna niet aan om bij de koop van een 
nieuwe mp3-speler een losse koptelefoon aan te schaffen. Zoals ook weer blijkt uit onze 
meest recente test (zie verderop) is de meegeleverde koptelefoon doorgaans niet veel 
soeps. We testten 21 los verkrijgbare modellen die te gebruiken zijn op een mp3-speler. 
Daar zitten uitstekende exemplaren tussen. Maar sommige vallen ook bar tegen. De 
prijs zegt niets. De Sony MDR-ED21LP is met € 25 de goedkoopste koptelefoon die 
goed/zeer goed presteerde bij de luistertest. Voor een hogere prijs krijgt u niet 
automatisch een beter geluid: de Shure van € 200 doet het op dit onderdeel slechts 
matig. 
Een hoge prijs kan erop duiden dat de koptelefoon is uitgerust met extra’s als een noise 
cancelling systeem en een snoerloze verbinding. 
Het assortiment aan koptelefoons wisselt vaak, waardoor een gewenst model in de 
winkelstraat lastig te vinden kan zijn. Internet kan dan uitkomst bieden. 
De omgeving 
In hoeverre kan de omgeving ‘meegenieten’ van uw mp3-muziek? Dat hangt uiteraard af 
van hoe hard u uw muziek zet, maar zoals u in de tabel kunt zien bij ‘Geluidsoverlast 
voor omgeving’, ook van uw koptelefoon. Voor uzelf is van belang of de omgeving nog 
goed hoorbaar is, of dat de koptelefoon u afsluit van de buitenwereld. Omdat de ene 
persoon het prettiger vindt om meer geluiden om zich heen te kunnen horen dan de 
andere, hebben we voor de mate van afscherming geen oordeel gegeven, maar een 
gradatie in de vorm van bolletjes. Voor wie zich erg stoort aan omgevingsgeluid, kan 
een noise cancelling systeem uitkomst bieden. 
Er zijn twee soorten koptelefoons voor mp3-spelers: die met een oorschelp op of om het 
oor, en die met een kleiner oorstukje dat in het oor gaat. Onder het kopje ‘In of op het 
oor?’ gaan we in op de verschillende kenmerken ervan. 
Batterijen 
De meeste koptelefoons werken op de accu van de mp3-speler. Alleen voor de 
draadloze Logitec en de apparaten die voorzien zijn van noise cancelling, is een extra 
voeding nodig in de vorm van een of meer AAA-batterijen (potloodmodel). In de tabel 
staat hoe lang ze werken op een set volle batterijen. Voor de modellen met noise 
cancelling is dat 30 tot maar liefst ruim 150 uur, maar de Logitec doet het met een 
opgeladen accu slechts 4 uur. Of zelfs nog korter, want zowel de zender als de 
ontvanger zijn voorzien van een (niet vervangbare!) batterij, en als een van de twee 
leeg is, werkt de hele combinatie niet meer. 
NOISE CANCELLING 
Baalt u tijdens het luisteren naar uw muziek van geroezemoes om u heen of van de 
dreun van de treinwielen op de rails? Bij een koptelefoon met noise cancelling 
detecteert een sensor omgevingsgeluiden en ‘neutraliseert’ ze met antigeluid. Vooral 
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constante omgevingsgeluiden met een lage frequentie zoals van een drukke weg, 
geroezemoes en het gezoem van uw pc, worden zo weggefilterd. Plotselinge geluiden, 
zoals een claxon of iemand die vlak naast u of op luide toon begint te praten, hoort u 
nog wel. Het nadeel is dat het systeem de koptelefoon groter maakt. 
De noise cancelling-koptelefoon met de beste prijs-kwaliteitverhouding in deze test is 
de Philips SBC HN050. 
In of op het oor? 
In dit artikel onderscheiden we twee soorten koptelefoons: de ‘uitwendige’ die met het 
oorstuk op of om het oor zitten en de ‘inwendige’ die in de oorschelp of gehoorgang 
worden geplaatst (zie tekeningen). Welke soort voor u het meest geschikt is, hangt af 
van uw eigen voorkeuren. Probeer in elk geval voor de koop of de koptelefoon lekker zit. 
Dat kan ook per model verschillen. Hieronder geven we per soort de kenmerken. 
IN HET OOR 
− De oorstukjes zijn verbonden via een snoertje. 
− Erg compact en licht van gewicht; makkelijk mee te nemen en op te bergen. 
− Over het algemeen is de geluidskwaliteit wat minder; 

een noise cancelling systeem komt niet zo tot zijn recht. 
 
Plug 

 
− Pluggen gaan in de gehoorgang; 

als ze goed passen, sluiten ze veel 
geluid van buiten uit. 

− Als ze niet goed passen, klinken ze 
slecht. 

− Veel mensen vinden ze niet lekker 
zitten. 

 

Dopje 

 
− Dopjes klemmen in de oorschelp; 

ze worden meestal geleverd met 
afneembare kussentjes; ze sluiten 
redelijk wat omgevingsgeluid af. 

OP EN OM HET OOR 
− Zitten op of om de oorschelp; de oorstukken zijn verbonden met een hoofd- of 

nekband. 
− Zitten steviger dan de modellen die in het oor zitten; een noise cancelling systeem 

kan goed tot zijn recht komen. 
− Niet zo compact; soms aan de zware kant; zit soms warm. 
 
Op het oor 

 

Om het oor 
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30% 40% 30%
JVC ▲ ▲ ▲ ▲
Philips ▲ ▲ ▲ ▲
Sony ▲ ▲ ● ▲
Vivanco ▲ ● ▲ ●
Alecto ● ● ● ▼
Sennheiser ● ● ▼ ●
Bose ▼ ▼ ▼ ▼
Creative ■ ■ ■ ■
AKG ■ ■ ■ ■
Beyerdynamic ■ ■ ■ ■
Shure ■ ■ ■ ■
Logitech 1)

▲ = koploper, ● = middenmoter, ▼
= achterblijver, ■ = zwijger
1) Konden we niet beoordelen
vanwege late opname in test.

EERLIJKE ZAKEN 
KOPTELEFOONS

 
 
VERANTWOORD ONDERNEMEN 
Openheid van zaken is vooral bij de 
kleinere producenten van koptelefoons 
niet bepaald een groot goed. Maar 
liefst vijf – vooral kleinere bedrijven – 
van de producenten die we benader-
den met een vragenlijst over wat ze 
doen en laten op het gebied van eerlijk 
en maatschappelijk verantwoord on-
dernemen, reageerden niet. Beyer-
dynamic liet zelfs expliciet weten niet 
te willen meewerken. Ook Bose liet 

van zich horen, maar alleen met een 
algemene verklaring. Onze vragenlijst 
vulde Bose niet in. 
Bij de producenten die de lijst wel in-
vulden, komen JVC en Philips als bes-
te uit de bus: op elk onderdeel van de 
vragenlijst zijn ze koploper. 
 
ALLES UIT DONGGUAN CITY 
Alle koptelefoons worden in het Verre 
Oosten gemaakt. De meeste in Dong-
guan City in China, behalve Sony die 
zijn producten in Thailand laat maken. 
De meeste fabrikanten onderschrijven 
codes die eerlijke arbeid moeten ga-
randeren, zij het dat sommige fabrikan-
ten de codes maar deels hebben on-
derschreven of navolgen. Vivanco is 
het meest open over de arbeidsom-
standigheden in het land van her-
komst: het bedrijf stuurt ons bewijzen 
van de naleving van de belangrijke ar-
beidscodes. Bijna alle grote bedrijven 
hebben een milieuprogramma met con-
crete doelstellingen, rapportages en 
controles. Maar bij de kleinere bedrij-
ven ontbreekt vaak een specifiek mi-
lieuprogramma. JVC, Philips en Sony 
geven aan aandacht te hebben voor 
het terugdringen van het verpakkings-
materiaal, dat vaak bijna de helft van 
het totaalgewicht (dus inclusief pro-
duct) uitmaakt. 

 
DE TEST: WAT EN HOE 
We testten de best verkrijgbare koptelefoons die geschikt zijn voor mp3-spelers. Bij de 
luistertest gebruikten we een hoogwaardige koptelefoon (de Sony MDR-CD780) als 
referentie, en luisterden we naar klassieke muziek en popmuziek en naar gesproken 
woord. 
Zwijgzame bedrijven in ons onderzoek naar maatschappelijk verantwoord ondernemen 
komen niet in aanmerking voor onze predikaten ‘beste koop’ en ‘voordelige keus’. 
 
IPOD VIDEO HOUDT ZICH STAANDE 
De iPod Video-koptelefoon is een van de weinige standaard meegeleverde koptelefoons 
die in onze test van mp3-spelers vrij goed scoren. Ter vergelijking namen we hem op in 
deze koptelefoontest. Met de bijgeleverde kussentjes scoort hij redelijk op geluidskwa-
liteit, maar als u die eraf haalt, geeft hij een goed geluid.  
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CONCLUSIE 
De prijzen, kwaliteit en mogelijkheden van koptelefoons lopen erg uiteen. Bij de kop-
telefoons op het oor is de Sennheiser PX 100 (€ 50) de beste koop; bij die in het oor is 
dat de Sony MDR-ED21LP (€ 25), terwijl de Sony MDR-E829V (€ 16) een voordelige 
keus is. Geen van deze apparaten heeft noise cancelling. 
 

Koptelefoons
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OP HET OOR € uur 75% 25% cm
Bose Triport TP-1 195 78 +/++ nvt +/++ •• nvt +/++ ++ - +/++ +/++ 190 MU
Sennheiser PCX 250 150 76 +/++ + ++ ••• 151 +/++ ++ - +/++ □ 190 OU

► Sennheiser PX 100 50 72 +/++ nvt □/+ • nvt + +/++ □ +/++ +/++ 140 OU
Philips SBC HN050 50 66 +/++ + +/++ ••• 70 +/++ - □ □ - 150 EO
AKG K24P 30 65 +/++ nvt □ ••• nvt + +/++ □ □ - 40 OU
Sony MDR-NC6 100 57 □ □ + ••• 69 □ +/++ - +/++ □ 105 EO
Philips SBC HN110 70 55 □ + +/++ ••• 44 □/+ +/++ - □ - 150 MU
Creative HN-700 65 45 - + +/++ ••• 43 -/□ +/++ - □ □ 150 ELM
Logitech Wireless headphones 110 41 □ nvt □ • 4 □ -- - - - nvt O
Alecto MP-305 13 35 - nvt □/+ ••• nvt - - +/++ □ □ 125 EO
JVC HA-G11 12 34 - nvt + ••• nvt - □ - - - 305 EM
Vivanco SR 50 4 14 -- nvt □/+ ••• nvt -- - - - -- 135 OU

Sennheiser CX 300 50 69 +/++ nvt ++ ••• nvt +/++ □ +/++ □ -- 105 PU
► Sony MDR-ED21LP 25 68 +/++ nvt ++ • nvt +/++ -- +/++ □ □ 100 DU
■ Sony MDR-E829V 16 51 □ nvt +/++ ••• nvt □/+ -- □ □ □ 100 DU

Sennheiser MX400 15 38 - nvt +/++ ••• nvt -/□ -- ++ □ +/++ 100 DU
Shure E3c 200 38 - nvt ++ ••••• nvt -/□ - +/++ - □ 140 PU
JVC HA-FX55-B 30 36 - nvt ++ ••• nvt -/□ □ □ - - 160 PU
Philips SHE3600 15 64 - nvt ++ ••• nvt -/□ -- +/++ - □ 75 DU
Beyerdynamic SX10 30 29 - nvt + ••• nvt - -- □ - - 115 EK
Philips SBC HN060 50 27 - - □/+ •••• 61 - -- - - -- 145 PU

nvt = niet van toepassing E = enkelvoudig snoer
1) Prijswaarneming in juni 2006
2) Hoe meer bolletjes, des te meer 
afscherming van de buitenwereld
D = oordopjes

L = snoer kan losgekoppeld
worden

M = oorschelpen om je oor
O = oorschelpen op je oor
P = oorpluggen
U = dubbel snoer

K = gekantelde oordopjes met
nekbeugel
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Prestaties Gebruiksgemak

 
Handleiding voor de tabellen 
De aanbevelingen met predikaat in de tests zijn gebaseerd op de volgende 
uitgangspunten. 
Een ‘beste koop’ (‘goede kwaliteit voor een redelijke prijs’) moet een Testoordeel van 
minimaal 60 punten hebben. Een ‘voordelige keus’ (‘redelijke kwaliteit voor een goede 
prijs’) moet minimaal 50 punten hebben. 
++ = zeer goed; + = goed; □ = redelijk; - = matig; -- = slecht 
/ = ‘tot’. Voorbeeld: +/++ betekent: ‘goed tot zeer goed’. 
► = Beste koop; ■ = Voordelige keus 
 

Naar een artikel in de Consumentengids, 
september 2006 
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Tekst 2 
 

De populariteit van paranormale mediums 
 

(1) Char, Sarina, Joke Schols, Robbert 
van den Broeke: paranormale medi-
ums veroveren zo nu en dan de tele-
visie. Met trucs die allang bekend zijn. 
Waardoor zijn ze dan toch zo populair? 5 
(2) De populariteit van mensen die 
zeggen contact met overledenen te 
hebben, is onwaarschijnlijk groot. Ze 
krijgen buurthuizen al tijden met ge-
mak vol en de televisie heeft ze nu ook 10 
ontdekt. Het programma ‘Sarina Het 
Medium’ telde vijf afleveringen op de 
zender Talpa en het Amerikaanse me-
dium Char Margolis op RTL 4 werd 
een regelrechte hit met circa een mil-15 
joen kijkers. Volgend televisieseizoen 
zal zij er weer zijn. 
(3) Het is niet zo vreemd dat dergelijke 
programma’s succesvol zijn. Het pu-
bliek van mediums wordt gevormd 20 
door mensen die in een zeer kwetsba-
re fase van hun leven zitten. Ze heb-
ben een dierbare verloren. Hun leven 
is even totaal ontwricht. Jan en alle-
man kan hen troosten, maar niemand 25 
kan zeggen wat ze écht willen weten: 
gaat het goed met mijn overleden 
oma? Is papa trots op me? Kan mama 
haar nieuwe kleinkind zien? Een medi-
um kan dan een zeer welkom houvast 30 
zijn. Niet alleen vanwege de mogelijk-
heid tot contact met de overledene, 
maar ook vanwege de geruststelling 
die van het medium uitgaat. 
(4) Nu kan iedereen wel roepen dat hij 35 
contact heeft met het leven na de 
dood, maar zelfs de grootste goedge-
lovige zal toch enige vorm van bewijs 
willen zien. Een medium levert dat 
door dingen te zeggen die hij niet ‘kan’ 40 
weten. Een buitenstaander kan niet 
weten dat opa een teckel had, of dat 
oma op een maandag het leven liet bij 
een auto-ongeluk. En toch zegt zo’n 

medium dat ineens! Het levert hem 45 
een grote geloofwaardigheid op. Vanaf 
dat moment is alles wat hij zegt spe-
ciaal: kennelijk heeft hij bijzondere ga-
ven. Logisch dat je daarvan gebruik 
maakt wanneer je met vragen zit, die 50 
je nog zo graag beantwoord had willen 
zien. 
(5) Maar het is niet allemaal zo mooi 
als het lijkt. Uit analyse blijkt dat para-
normale mediums zich bedienen van 55 
een beperkt aantal werkwijzen die ei-
genlijk iedereen met voldoende acteer- 
en improvisatietalent zich eigen kan 
maken. Bij het ene medium ligt het er 
dikker bovenop dan bij het andere, 60 
maar in wezen doen ze allemaal het-
zelfde. Het eerste wat een medium 
doet, is de eigen capaciteiten relative-
ren. Hij zegt dat hij niet zonder de 
medewerking kan van degene die zijn 65 
hulp heeft ingeroepen. Het medium 
kan zelfs zeggen dat wat hij ‘ziet’, heus 
niet altijd klopt. Dat draagt alleen maar 
bij aan zijn populariteit. In de praktijk 
zijn het bijna altijd de klanten die het 70 
meeste werk doen, hoewel ze dat zelf 
vaak niet in de gaten hebben. 
(6) Daarnaast zal een medium probe-
ren zo veel mogelijk informatie te ont-
lokken aan zijn klant. Hij zal vragen: 75 
“Ik zie een groot huis met rode dak-
pannen, herken je dat? Wat betekent 
dat voor je?” De klant zal gaan graven 
in zijn geheugen en daarin zal vast een 
huis met rode dakpannen voorkomen – 80 
die zijn niet erg zeldzaam. Daarover 
kan dan worden doorgepraat. In feite is 
het de klant die hier de informatie 
geeft, niet het medium. Of het medium 
vraagt: “Ik zie een naam met een M. 85 
Kunt u me zeggen wie dat is?” Al moet 
de ondervraagde afdalen tot de groen-
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teboer, het is voldoende om het ge-
sprek gaande te houden. 
(7) Nog een tactiek is: het stellen van 90 
een negatieve vraag. Bijvoorbeeld: “Je 
rijdt niet toevallig in een blauwe auto 
hè?” Als de klant zegt: “Ja, ik heb een 
blauwe auto,” dan kan het medium vei-
lig zeggen: “Dat dacht ik al.” Is het ant-95 
woord ontkennend, dan volgt een even 
veilig: “Ik dacht al van niet, nee.” 
(8) Ook vuren veel mediums hun vra-
gen razendsnel achter elkaar af. Alleen 
bij de ‘treffers’ staan ze wat langer stil. 100 
Een medium moet snel wendingen 
kunnen maken. Hij wordt daarbij gehol-
pen door de werking van de menselijke 
psyche. Mensen hebben de neiging 
dingen die kloppen te onthouden. Als 105 
het medium een man met een baard 
ziet die in juni jarig is, en zijn klant 
zegt dat zijn vader inderdaad een 
baard had, maar in oktober jarig was, 
dan zal het medium ogenblikkelijk ver-110 
der gaan op de baard. De foutieve da-
tum verdwijnt naar de achtergrond. 
Niemand zal hem die miskleun dan 
nog aanrekenen. 
(9) De laatste werkwijze die hier aan 115 
de orde komt, heeft betrekking op 

praktische zaken of gebeurtenissen die 
bij nadere beschouwing op erg veel 
mensen van toepassing zijn. Een me-
dium kan vragen: “Je hebt een doos 120 
oude, ongesorteerde foto’s in huis, 
hè?” Of: “Heb je als kind een ongelukje 
gehad waarbij water was betrokken?” 
Ogenschijnlijk specifieke vragen, maar 
in wezen zijn ze helemaal niet zo bij-125 
zonder. Sarina had het bijvoorbeeld 
over een oma die een tasje had, waar-
uit ze dingen pakte. Voor dat slachtof-
fer was dat een bijzonder moment van 
herkenning, want haar oma had inder-130 
daad vaak haar tasje op schoot. Maar 
wie even nadenkt, weet dat talloze 
oma’s tasjes hebben. 
(10) Lichaamstaal is erg belangrijk. 
Een medium moet de lichaamstaal, 135 
dus de boodschap die in de lichaams-
houding van zijn of haar gesprekspart-
ner zit, kunnen herkennen. Hij moet 
zijn gesprekspartner goed observeren 
en eigenlijk geen ogenblik uit het oog 140 
verliezen. Maar minstens zo belangrijk 
is het dat hij ook zijn eigen houding ge-
bruikt om de ander op zijn gemak te 
stellen. 
 

 
Naar een artikel van Mark Traa, 
HP/De Tijd, 26 mei 2006 
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Tekst 3 
 

 
 
Kom uilen, vleermuizen, kastelen en sterren kijken. Of wandelen, varen of 
snorkelen in het duister. Dat – en nog veel meer – kan allemaal in de Nacht van 
de Nacht op 28 oktober. Er zijn meer dan 800 activiteiten, ook in uw provincie. 
Ervaar hoe mooi duisternis kan zijn. Laat het donker daarom donker en kom 
naar de Nacht van de Nacht. Voor meer informatie, kijk op 
www.nachtvandenacht.nl 
 

De provinciale Milieufederaties 
 
 
 
 

Naar een advertentie in de Volkskrant, 
26 oktober 2006 

 

Nacht van de Nacht, 28 oktober
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Tekst 4 
 

Mode bij de Chinees 
 

(1) China komt eraan. De Chinese 
economie kookt. Ook in de mode 
stampen de Chinezen flink door: ze 
produceren niet alleen spotgoed-
koop, maar ze zijn ook nog eens de 5 
nieuwe klanten van Gucci en Prada. 
Is dat goed of slecht nieuws? 
(2) Je camera komt er vandaan. Je 
horloge. Je telefoon. De wasmachine 
en de magnetron. De economie groeit 10 
er jaarlijks met tien procent. Laat het 
duidelijk zijn: China komt eraan. Nog 
even en het is één van de belangrijkste 
economische landen ter wereld. Dit 
geldt zeker ook op het gebied van de 15 
mode. 
(3) Terwijl wij hier overspoeld worden 
door Chinese confectie, is er in China 
zelf juist veel vraag naar Westerse 
producten die luxe uitstralen. Gucci, 20 
Louis Vuitton en Prada zijn er niet aan 
te slepen. Logisch dus, dat het ene na 
het andere Westerse merk een winkel 
opent in China; iedereen wil profiteren 
van de opkomst van China. Giorgio Ar-25 
mani startte vorig jaar april in Shang-
hai zijn vijfde Chinese winkel en daar 
zal hij het niet bij laten; in 2008 wil hij 
dertig filialen in heel China hebben. 
Ook Gucci en Prada duiken overal op 30 
met nieuwe winkels. China, hét land 
van de imitatie-Vuittons en de knap na-
gemaakte Prada’s, is blijkbaar klaar 
voor het echte, onvervalste werk. Wes-
terse modebladen worden verslonden. 35 
(4) De reden voor deze toenemende 
interesse in luxemerken is simpel: 
dankzij de uitbundig groeiende econo-
mie zijn er steeds meer Chinezen met 
een dikke bankrekening. Het gevolg is 40 
een klasse van nieuwe rijken, met yup-
pen en succesvolle ondernemers, die 
vooral aan de Chinese oostkust wonen 
in grote steden als Shanghai, Dalian 

en Beijing. Steenrijke consumenten die 45 
gek zijn op alles wat uit het Westen 
komt. Wie immers in een dure Wester-
se auto kan rijden of zich kan hullen in 
exclusieve designkleding, heeft geld 
en dus status. De ‘gewone’ Chinezen – 50 
het grootste deel van de bevolking – 
hebben een nep-Louis Vuittontas aan 
de arm hangen. Maar de nieuwe rijke 
haalt zijn neus op voor alles wat 
namaak is. 55 
(5) Het is duidelijk dat veel Westerse 
modebedrijven gebaat zijn bij een Chi-
na dat in opkomst is. Dat is niet alleen 
zo omdat ze hun producten nu ook aan 
de Chinese nieuwe rijken kunnen slij-60 
ten, maar ook omdat het een land is 
waar je goedkoop en snel kunt laten 
produceren. Grote modemerken ma-
ken hier uitgebreid gebruik van. Prada 
overweegt zelfs om de productie van 65 
de hele collectie naar China te 
verplaatsen. 
(6) China is in 2001 lid geworden van 
de Wereld Handelsorganisatie, de 
WHO. Vlak daarna, in 2005, heeft die 70 
organisatie de textielquota afgeschaft, 
dus de beperking van de hoeveel-
heden kleren die je naar een ander 
land mag exporteren. Dat heeft de Chi-
nezen veel voordeel opgeleverd. Ze 75 
mogen nu onbeperkt kleding uitvoeren 
naar Westerse landen. Wat was het 
gevolg? In Europa en Amerika regende 
het goedkope kleding en schoenen. In 
plaats van ‘Made in Italy’ stond er in-80 
eens ‘Made in China’ op de meeste 
kledingmerken. De Europese Unie 
moest wel maatregelen nemen om de 
eigen mode-industrie te beschermen. 
Dus kwamen er een halfjaar na de af-85 
schaffing van de textielquota weer al-
lerlei regels om de invoer van Chinese 
confectie te beperken. Maar helemaal 
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tegenhouden is volgens mij onmoge-
lijk. De helft van onze kleding komt in-90 
middels uit Chinese fabrieken. 
(7) De sterke en snelle opkomst van 
China lokt heftige reacties uit in de mo-
dewereld. Sommigen zijn blij met een 
florerend China, anderen vinden het 95 
eng. Men voorziet dat de hele kleding-
productie uit Europa zal verdwijnen. 
Veel Italiaanse kleermakers zitten nu 
al zonder werk. Ook hebben de Chine-
se nieuwe rijken nog geen uitgespro-100 
ken modesmaak. Het is dus volgens 
deze modekenners best mogelijk, dat 
de collecties van bekende ontwerpers 
steeds commerciëler gaan worden om 
aan de wensen van deze Chinezen te 105 
voldoen. En wat gebeurt er volgens 
dezelfde experts als de hele mode-in-
dustrie zich naar China verplaatst, een 
land zonder herkenbare historische 
achtergrond op het gebied van mode? 110 

Voor het ontwikkelen van nieuwe ma-
terialen en stoffen ben je volgens mij 
toch echt aangewezen op het Italiaan-
se en Spaanse vakmanschap. De Chi-
nese modeontwerpers die eigen, ex-115 
clusieve kleding verkopen in het bui-
tenland, zijn tot nu toe nog op één 
hand te tellen. Velen blijven, zoals ge-
zegd, snelle kopieerders of goede 
technische kleermakers. 120 
(8) China heeft als voordeel dat het 
veel en goedkoop kan produceren. Dat 
zal de komende tien jaar zo blijven. De 
Chinese ontwerpster Shirley Cheung 
Laam wil met haar kleding de Chinese 125 
cultuur behouden. Zij zegt: “Veel Chi-
nezen zijn zo gefixeerd op het Westen. 
Ik wil aantonen dat we beter niet alles 
kunnen kopiëren, maar ook inspiratie 
halen uit de tradities die ons eigen 130 
land rijk is.” 

 
 

Naar een artikel van Patricia van den Broek, 
Elle, maart 2006 
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Tekst 5 
 
Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast 
 

(1) ‘Postbodes gezocht. Stand-
plaats: Reykjavik. Vereist: een goe-
de conditie. Kennis van de IJsland-
se taal niet nodig.’ Zomaar een va-
cature bij het Nederlandse arbeids-5 
bureau? Ja, want Nederlandse werk-
zoekenden kijken steeds vaker voor-
bij de landsgrenzen. En de emigratie 
neemt toe. 
(2) In 2004 vertrokken 112 000 landge-10 
noten om elders een bestaan op te 
bouwen. Dat zijn er bijna evenveel als 
het aantal inwoners van Leiden. Voor 
het eerst sinds de jaren vijftig van de 
vorige eeuw is sprake van een vertrek-15 
overschot. De immigratie, dus het aan-
tal mensen die het land binnenkwa-
men, was in 2004 90 000. Het Centraal 
Bureau voor de Statistiek verwacht niet 
dat de emigratietrend de komende ja-20 
ren verandert: in de eerste drie kwarta-
len van 2005 verlieten al 88 500 inge-
zetenen het land. 
(3) Ook het Centrum voor Werk en In-
komen (CWI) ziet dat de belangstelling 25 
voor het buitenland toeneemt. Het zegt 
dit jaar 45 000 gesprekken te zullen 
voeren met werkzoekenden over kan-
sen in andere landen. Naast het aan-
bieden van vacatures in Nederland, 30 
bemiddelen de voormalige arbeidsbu-
reaus ook bij banen in de rest van de 
Europese Unie en verder nog in Noor-
wegen, Liechtenstein of op IJsland. 
Het is een gevolg van de Europese 35 
eenwording: de Europese arbeidsbu-
reaus werken sinds 1995 intensief sa-
men. Sinds 2003 is het CWI verplicht 
vacatures in andere lidstaten aan te 
bieden. 40 
(4) In 2005 is onderzoek gedaan naar 
de beweegredenen van emigrerende 
Nederlanders. Daaruit bleek dat veruit 
de meesten hier de ruimte, de stilte en 

de natuur missen. Van de mensen met 45 
emigratieplannen vindt 80 procent de 
bevolkingsdichtheid in Nederland te 
hoog. Maar ook de negatieve mentali-
teit werd als reden genoemd. Volgens 
het onderzoek zou twee procent van 50 
de Nederlandse beroepsbevolking na-
denken over emigratie. Van hen heeft 
tien procent serieuze plannen. De 
meeste emigranten zijn relatief hoog-
opgeleid. Ze zijn tussen de 35 en 44 55 
jaar en verhuizen met een partner en 
vaak met kinderen. 
(5) Zweden is een land dat onder Ne-
derlanders aan populariteit wint. De 
ambassade zegt in de afgelopen drie 60 
jaar een toename te hebben gemerkt 
in het aantal vragen over emigratiemo-
gelijkheden. Nederlanders worden 
door de Zweden met open armen ont-
vangen, zegt een medewerker. Op 65 
zoek naar stilte en natuur kiezen zij 
meestal voor een leven op het platte-
land. Terwijl steeds meer Zweden juist 
naar de steden trekken. “Nederlanders 
zien vaak kansen waar de Zweden die 70 
niet zien. Ze beginnen eigen bedrijfjes: 
van boerenbedrijven tot een bakkerij in 
een dorp.” 
(6) Weinig Nederlanders emigreren 
vanwege betere kansen op de arbeids-75 
markt. Economische factoren spelen 
nauwelijks een rol, blijkt uit het onder-
zoek van het NIDI. Emigranten ver-
wachten op inkomen en werk in te le-
veren: 32 procent verwacht minder te 80 
verdienen in het toekomstige thuisland 
en maar zeventien procent verwacht 
een inkomensverbetering. Ook op het 
gebied van sociale zekerheden en 
pensioenen verwachten emigranten 85 
negatieve gevolgen. Maar de leefbaar-
heid van een land vinden zij voldoende 
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reden om met minder zekerheden ge-
noegen te nemen. 
(7) Frans van den Bosch van het CWI 90 
verwacht dat economische factoren de 
komende jaren een grotere rol gaan 
spelen. Een betere arbeidsmarkt in 
een ander land kan aanleiding worden 
te emigreren. Werklozen die in Neder-95 
land geen baan kunnen vinden, wor-
den in de toekomst mogelijk gedwon-
gen een baan in het buitenland te ac-
cepteren. Van den Bosch: “Het is niet 
uit te sluiten dat in de toekomst de sol-100 
licitatieplicht zich tot buiten Nederland 
uitbreidt. Eén Europese arbeidsmarkt 
zou grote voordelen hebben. Kennis 
zou effectiever kunnen worden inge-
zet, en dat zou de economische positie 105 
van Europa als geheel versterken.” 
Heeft Nederland bijvoorbeeld een 
overschot aan technici en Oostenrijk 
een tekort aan dezelfde beroepsgroep, 
dan zullen werkloze Hollandse technici 110 
wellicht in Oostenrijk moeten sollici-
teren. 
(8) Om dat voor elkaar te krijgen moe-
ten de lidstaten stevige onderhandelin-
gen voeren. Concrete stappen zijn dan 115 
ook nog niet gezet. Het Europees Co-
mité voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid heeft zich voorlopig alleen ten 
doel gesteld de mobiliteit van werkne-
mers te bevorderen. Een sollicitatie-120 

plicht voor het buitenland is er nog niet 
bij. Daarom is 2006 uitgeroepen tot het 
‘Europees jaar van de mobiliteit van 
werknemers’. Europeanen worden in 
2006 met een voorlichtingscampagne 125 
bewustgemaakt van kansen in andere 
lidstaten. Bovendien worden in hon-
derd Europese steden gelijktijdig ba-
nenbeurzen georganiseerd. 
(9) Een werkloze Nederlander die een 130 
baan als afdelingschef in een restau-
rant in Londen vindt, kan dus als het 
aan de Europese bestuurders ligt, di-
rect aan het werk. Hij zal dan net als 
de Engelsen aanspraak kunnen maken 135 
op de daar geldende sociale zekerhe-
den, zoals een werkloosheidsuitkering 
bij ontslag of een uitkering bij invalidi-
teit. Hierover zijn tussen de Europese 
bestuurders al afspraken gemaakt. 140 
(10) Het ontstaan van een Europese 
arbeidsmarkt wil nog niet zeggen dat 
alle stiltezoekende Hollanders hals 
over kop zullen emigreren. Volgens het 
NIDI nemen emigranten gemiddeld zes 145 
jaar de tijd om de sprong te wagen. In 
die tijd wordt het land een paar keer 
bezocht, wordt er naar een baan en 
een huis gezocht en wordt de taal ge-
leerd. En: veel emigranten zoeken 150 
vóór vertrek al naar een netwerk. De 
meeste Nederlanders verhuizen naar 
een land waar ze al iemand kennen. 

 
 

Naar een artikel van Hedi de Vree, 
de Volkskrant, 16 december 2005 

 

einde  800013-1-725b* 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 
 

 1 Lees eerst de vragen en zoek vervolgens in de tekst naar de antwoorden. 
 

Welke twee soorten koptelefoons zijn er? 1  
 
 
 
Hoeveel modellen koptelefoons zijn er getest? 2  
 
 
Welke twee merken hebben de meeste koptelefoons bij deze test 
geleverd? 

3  

 
 
 
 
 
 
 
Waarom kon de Logitech koptelefoon niet worden getest volgens de 
tabel ‘Eerlijke zaken koptelefoons’? 

4  

 
 
 

 
  merk type 
5  Welke koptelefoon heeft de beste prijs-

kwaliteitsverhouding bij de noise 
cancelling test? Noem merk en type. 

  

6  Wat is de beste koptelefoon op het oor? 
Noem merk en type. 

  

7  Welke koptelefoon kreeg de minste 
punten bij het testoordeel? Noem merk 
en type. 

  

8  Welke koptelefoon heeft het langste 
snoer? Noem merk en type. 

  

9  Wat is de duurste koptelefoon? Noem 
merk en type. 

  

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 2 
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Tekst 3 
 

 3 A B C D E F 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
3 ......................................................................................................................... 
 
4 .........................................................................................................................  
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 24 A B C D 
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Examen VMBO-KB 
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 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 24 vragen, een samenvattingsopdracht en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 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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Tekst 1 
 

4p 1 Lees eerst onderstaande vragen en zoek dan in de tekst naar het antwoord. 
Geef je antwoorden in de uitwerkbijlage. 
 

1 Hoeveel verschillende soorten vlinders zijn er te zien in het Noorder 
Dierenpark? 

 

2 Hoeveel meter lang is de tunnel onder de aarde door in het 
Boomkroonpad? 

 

3 Hoeveel meter hoog is de uitkijktoren bij het Boomkroonpad van 
Staatsbosbeheer? 

 

4 Tot welke leeftijd mag je gratis in het Noorder Dierenpark?  
5 Waar kun je op internet meer informatie vinden over het 

Boomkroonpad? 
 

6 Welk telefoonnummer moet je bellen om informatie te krijgen over 
Kabouterland? 

 

7 Hoeveel attracties zijn er opgenomen in de Hondsrugroute?  
8 Hoe duur is het boek waarin de Hondsrugroute beschreven staat?  
9 Uit welke twee types bungalow kun je kiezen als je zou willen 

verblijven op Landal Greenparks Aelderholt? 
 

10 Welke twee weekends zijn de duurste op Landal GreenParks?  
 
 

Tekst 2 
 

9p 2 Samenvattingsopdracht 
Vat de tekst “Winterkwalen” samen in maximaal 185 woorden. 
 
De volgende elementen moeten in je samenvatting voorkomen: 
− de oorzaak van verkoudheid en griep 
− een verklaring voor het feit dat griep gevaarlijker is dan verkoudheid 
− twee oorzaken van het feit dat in het najaar veel mensen verkouden zijn 
− twee mogelijkheden om verkoudheid of griep te voorkomen 
− voor welke mensen het belangrijk is om te voorkomen dat zij griep krijgen 
− de verklaring waarom er nog niet veel interesse is voor een anti-verkoud-

heidsmiddel 
− de verklaring waarom artsen nog niet vaak anti-griepmiddelen voorschrijven. 
 
Zorg voor een goedlopend geheel. Zet de titel erboven. Gebruik geen 
telegramstijl. 
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Tekst 3 
 

1p 3 Een afbeelding in een advertentie kan verschillende functies hebben: 
1 de afbeelding dient om de aandacht te trekken 
2 de afbeelding is nodig om de tekst te begrijpen 
3 de afbeelding voegt inhoudelijk iets nieuws toe aan de tekst. 
Wat is de belangrijkste functie van de afbeelding in deze advertentie? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C alleen 3 
 

1p 4 Voor wie is deze advertentie bedoeld? 
A alle lezers 
B docenten 
C politici 
D werkgevers 
 

1p 5 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 
A amuseren 
B informeren 
C overtuigen 
D tot handelen aansporen 
 
 

Tekst 4 
 

1p 6 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in alinea 1 ingeleid? 
A door de mening van de schrijfster van de tekst te geven 
B door een korte omschrijving van het onderwerp te geven 
C door een belangrijke vraag te stellen 
D door een deskundige voor te stellen 
 

1p 7 Wat is het verband tussen alinea 2 en alinea 3? 
A Alinea 2 en 3 vormen samen een opsomming. 
B Alinea 3 versterkt alinea 2. 
C In alinea 3 staat een verklaring voor alinea 2. 
D In alinea 3 staat nadere uitleg van alinea 2. 
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Gebruik de volgende informatie voor het beantwoorden van de vragen 8 en 9. 
De tekst kan worden verdeeld in vijf delen: 
Deel 1 alinea 1 
Deel 2 alinea’s 2 en 3 
Deel 3 alinea’s 4 en 5 
Deel 4 alinea 6 
Deel 5 alinea’s 7 en 8 
 

1p 8 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 2 (alinea’s 2 en 3)? 
A Argumenten voor een tijdige bloedtest 
B Gevolgen van langdurige keelontstekingen 
C Problemen bij het vaststellen van Pfeiffer 
D Voorbeelden van patiënten met Pfeiffer 
 

1p 9 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 3 (alinea’s 4 en 5)? 
A Besmetting en verschijnselen 
B Herkenbaarheid en behandeling 
C Keelontsteking en griep 
D Ziekte en onderzoek 
 

1p 10 In de regels 43-45 staat dat Lonneke weer is gaan trainen. 
Uit welke andere zin in de tekst blijkt het duidelijkste, dat Lonneke daarmee juist 
handelt? 
A Sporten tijdens de ziekte van Pfeiffer is niet altijd goed. (regels 81-82) 
B Is het virus iets afgezwakt en heeft de zieke meer energie, dan kan sporten 

helpen om de conditie weer op te bouwen en de genezing te bevorderen. 
(regels 88-92) 

C Volgens huisarts J.Holwerda is er wel iets aan de ziekte te doen. 
(regels 98-99) 

D Maar in de meeste gevallen is rust de beste en enige remedie. 
(regels 121-122) 

 
1p 11 Huisarts J. Holwerda zegt: “Maar de ziekte helemaal wegnemen gaat niet: het 

virus kan ik niet verwijderen.” (regels 109-111) 
In welke zin wordt hetzelfde beweerd? 
A Wie eenmaal geïnfecteerd is met het virus, draagt dat de rest van zijn leven 

bij zich. (regels 57-59) 
B Het merendeel merkt namelijk niets van het virus. (regels 61-63) 
C Of iemand die besmet is, ziek wordt, hangt af van zijn weerstand. 

(regels 64-65) 
D Daarom lijkt het of pubers het virus vaker oplopen, maar dat is schijn. 

(regels 69-71) 
 

2p 12 Om welke twee redenen kan sporten tijdens de ziekte van Pfeiffer gevaarlijk 
zijn? Gebruik niet meer dan 20 woorden. 
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1p 13 Wat is het belangrijkste doel van de schrijfster met deze tekst? 
A gevoelens tot uitdrukking brengen 
B informeren 
C overtuigen 
D tot handelen aansporen 
 

1p 14 Is deze tekst geschreven voor een speciale groep onder de lezers van het blad 
J/M Pubers? 
A ja, voor huisartsen 
B ja, voor ouders van Pfeifferpatiënten 
C ja, voor patiënten met de ziekte van Pfeiffer 
D nee, de tekst is gericht op alle belangstellende lezers van J/M Pubers 
 
 

Tekst 5 
 

1p 15 Hoe wordt de tekst in alinea 1 ingeleid? 
A door de belangrijkste aspecten van het onderwerp te noemen 
B door duidelijk te maken hoe het artikel opgebouwd is 
C door een bekende deskundige aan de lezers voor te stellen 
D door een eerder artikel van de schrijver samen te vatten 
 

1p 16 Waarom is een internationaal netwerk van onderzoekers opgericht (alinea 1)? 
A omdat de toeristische bedrijfstak afhankelijk is van weer en klimaat 
B omdat er geen aandacht geschonken wordt aan mogelijke kansen en 

eventuele bedreigingen van het toerisme door klimaatverandering 
C omdat klimaatveranderingen grote gevolgen kunnen hebben voor recreatie 

en toerisme 
D omdat toeristen elk jaar naar het Middellandse Zeegebied trekken om te 

genieten van het mooie weer 
 

1p 17 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van alinea 2? 
A Klimaat trekt toeristen 
B Koele stranden 
C Vakantie in eigen land 
D Vakantie in het zuiden 
 

1p 18 Noem drie effecten uit alinea 5 die bewijzen dat klimaatverandering nu al 
begonnen is. 
 

1p 19 Door welke drie oorzaken zal volgens alinea 6 het percentage van de 
uitlaatgasuitstoot snel verder stijgen? 
 

1p 20 “Aanzienlijke kostenverhogingen en dus prijsstijgingen in de luchtvaart zijn dan 
bijna onvermijdelijk.” (regels 110-112) 

 Citeer de zin uit alinea 7 die hiervoor het duidelijkst een oorzaak aangeeft. 
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1p 21 Wat is de hoofdgedachte van het artikel ‘Klimaat verandert toerisme’? 
A Door klimaatveranderingen en milieubeleid zullen de toeristen andere 

bestemmingen gaan kiezen. 
B Er wordt geen enkele aandacht besteed aan mogelijke kansen die 

klimaatverandering aan het toerisme biedt. 
C Het toerisme is de enige bedrijfstak die helemaal afhankelijk is van weer en 

klimaat. 
D Recreatie en toerisme zijn ook in belangrijke mate veroorzakers van het 

veranderende klimaat. 
 

1p 22 Een artikel kan onder andere de volgende doelen hebben: 
1 amuseren 
2 informeren 
3 overtuigen 
4 tot handelen aansporen. 
Welke van bovenstaande doelen zijn de belangrijkste van het artikel ‘Klimaat 
verandert toerisme’? 
A 1 en 2 
B 1 en 4 
C 2 en 3 
D 3 en 4 
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Lees onderstaande tekst voor het beantwoorden van de vragen 23, 24 en 25. 
 
Zeer koude winter wordt zeldzaamheid 
 
De kans op een extreem koude 
winter in Nederland, zoals die in 
1963, waarin de zwaarste Elfste-
dentocht werd gereden, wordt de 
komende decennia steeds kleiner. 5 
Een herhaling van de recordzo-
mers van 2003 en 1947 wordt 
waarschijnlijker. Dat blijkt uit bere-
keningen van het Centrum voor Kli-
maatonderzoek (CKO) in Utrecht, 10 
die afgelopen week zijn afgerond. 
Het CKO berekende de kans op 
extreme weersituaties voor 4608 
delen van de wereld in het Dutch 
Challenge Project: een groot on-15 
derzoek dat de kans op extreem 
weer bij een opwarmend klimaat 
voorspelt. Voor het onderzoek is 
drie maanden gebruikgemaakt van 
de krachtigste computer van Ne-20 
derland in het Amsterdamse reken-

centrum SARA. De uitslagen sug-
gereren voor Nederland een sterk 
toegenomen kans op extreme hitte 
in de zomer. Extreem koude win-25 
ters komen volgens de computer 
over dertig jaar in theorie niet meer 
voor. In een warmer klimaat zou de 
kans op extreem koude winters 
vanzelf afnemen, was de verwach-30 
ting, maar volgens het computer-
model gebeurt dat in veel sterkere 
mate. In het model is uitgegaan 
van een wereldwijde toename van 
de hoeveelheid broeikasgas in de 35 
atmosfeer als gevolg van milieu-
verontreiniging. 
 
 
Naar een artikel van Jeroen 
Trommelen, 
de Volkskrant, 4 oktober 2003 

 
 

1p 23 Wat is de overeenkomst tussen bovenstaand tekstje ‘Zeer koude winter wordt 
zeldzaamheid’ en de hoofdtekst ‘Klimaat verandert toerisme’? 
Beide teksten gaan over 
A de gevolgen voor het toerisme. 
B klimaatonderzoek. 
C klimaatverandering. 
D vakantiebestemmingen. 
 

1p 24 In het tekstje ‘Zeer koude winter wordt zeldzaamheid’ staat dat een herhaling 
van de recordzomers van 2003 en 1947 in Nederland waarschijnlijker wordt. 
(regels 6-8) 

 Citeer de zin uit alinea 3 van de hoofdtekst ‘Klimaat verandert toerisme’ 
waarin ongeveer hetzelfde wordt beweerd. 

 
1p 25 Welke oorzaak van klimaatverandering wordt in beide teksten genoemd? 

A energieopwekking 
B milieuverontreiniging 
C toerisme 
D vliegtuigverkeer 
 
 
Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Schrijfopdracht 
 
Verplaats je in de volgende situatie en bedenk daarbij dat als er in een opdracht 
“je”, “jij” of “jou(w)” staat, je telkens je eigen naam moet invullen. 
 
Je lerares aardrijkskunde heeft net voor de meivakantie in jouw klas een film 
over de klimaatveranderingen laten zien. Deze film heeft grote indruk op jou 
gemaakt! Het volgende lesuur voert jouw klas tijdens maatschappijleer een felle 
discussie. Hierin wordt gesteld, dat iedereen een bijdrage kan leveren in de 
strijd tegen onnodige klimaatveranderingen. Om te onderzoeken of dit ook op 
jouw school kan, krijgt je klas een opdracht voor de eerste les na de vakantie. 
De opdracht luidt: “Ga na wat op onze school nadelig is voor het klimaat en 
bedenk een oplossing.” 
Gezamenlijk vinden jullie, dat verschillende leraren te gemakkelijk met de auto 
naar school komen. Maar ook de brommers van veel leerlingen worden 
genoemd als een niet noodzakelijk vervoermiddel. Na de meivakantie wordt dit 
in jouw klas besproken en samen met de leraar maatschappijleer wordt besloten 
om een actie op touw te zetten. 
 

13p 26 Een artikel 
Jij krijgt de opdracht om voor de schoolkrant een artikel te schrijven. 
Maak daarin duidelijk hoe groot het probleem is met betrekking tot de 
veranderingen in het klimaat. Zet je gegevens in een logische volgorde. 
Probeer de lezer te overtuigen van de noodzaak om de auto of de brommer 
eens wat vaker te laten staan en in plaats daarvan met de fiets naar school te 
komen. Noem één reden waarom fietsen goed is voor het milieu en geef ook 
aan, dat het goed is voor de gezondheid om wat vaker de fiets te nemen in 
plaats van de brommer of de auto. 
Verder informeer je de lezer over de felle discussies die er binnen jouw klas zijn 
gevoerd over dit onderwerp. Je vermeldt, dat een overduidelijke meerderheid 
van jouw klasgenoten vindt, dat er actie moet komen. 
Je roept iedereen op mee te doen aan de jaarlijkse wandeltocht “Loop je warm 
voor de natuur”. Je vertelt hoe je je daarvoor kunt inschrijven. 
Dat het inschrijfgeld (€ 5,– per deelnemer) wordt ingezet voor een 
irrigatieproject in Afrika om daar de gevolgen van klimaatveranderingen tegen te 
gaan, mag natuurlijk niet onvermeld blijven. 
Zorg ervoor, dat het stuk een titel krijgt waarin duidelijk jouw mening staat. 
Tot slot zet je je naam onder het artikel en vermeld je in welke klas je zit. 
 

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 
 
Lees eerst de opdrachten in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vijf bladzijden! 
 

Dagje Drenthe 
 
Kinderpret op de Hondsrugroute 
 

De Hondsrugroute is een 
75 kilometer lange autorit 
over de prachtige 
Drentse Hondsrug. Zeer 
geschikt voor ouders met 
kinderen, want er liggen 
mooie attracties langs de 
route. Op een bloedhete 
zomerdag gingen drie 
uitgelaten jongens en 
twee zwetende ouders op 
pad. 
TEKST ROEL VAN DEN 
ElJNDE; FOTOGRAFIE 
LAURENCE DELDERFIELD 
 
Achteraf is het natuurlijk 
een belachelijk idee om 
op één dag met verwach-
te temperaturen van bo-
ven de 30 graden vijf (!) 
attracties te bezoeken. 
Met kinderen van 5, 6 en 
7 wel te verstaan. Maar 
we hadden het al máán-
den beloofd en van 
uitstel kon ónmógelijk 
sprake zijn. U weet hoe 
kinderen kunnen zijn: als 
we niet gaan, worden we 
ontzettend boos. Zeg dan maar eens nee. Dus tante Annette en ik in alle vroegte uit de 
veren, een enorme tas broodjes gesmeerd en de koelbox tot de rand gevuld met drankjes. 
Staan we om 9 uur ’s ochtends bij de deur van het Noorder Dierenpark om de ergste warmte 
voor te zijn, gaan ze pas om 10 uur open. Maar onze voortreffelijke gids voor deze ochtend, 
Wijbren Landman, is ook niet de flauwste en laat ons vast binnen. Sterker nog, hij biedt aan 
mee te lopen naar het nieuwe deel van het park waar o.a. de pinguïns zwemmen. “Ik dacht 
dat pinguïns alleen maar voorkwamen in ijswater”, zegt Bram (7). “Nee dus”, vertelt Wijbren, 
“en daar hebben we meteen de eerste wetenswaardigheid van deze dag te pakken.” “Kijk”, 

1 
2 
3 
4 
5 
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gilt Ties even later, “die vis wordt aangevallen!” “Nee, dat zijn zogenaamde poetsvisjes, die 
eten andere vissen schoon.” Poetsvisjes! Niet alleen de drie jongens staan met open mond 
te kijken, wij óók! 
 
Tussen 1500 vlinders 
We wandelen samen met Wijbren over een voetgangersbrug naar het ‘oude’ deel van het 
Noorder Dierenpark. We beginnen daar met de citroenhaaien die achter vuistdikke glazen 
wanden zwemmen. Af en toe duikt er een monster op, maar als er echt een op de ruit af 
komt zwemmen, stuiven de kinderen weg. “Ik dacht dat hij ons op kwam eten!” 
Op onze rondleiding stoppen we even bij een donkere nis waar bezoekers worden 
uitgenodigd hun hand in te steken. De kinderen durven niet. Ach jongens, eitje. Ik steek mijn 
hand naar binnen, plotseling floept er een licht aan en met klappende kaken komt er een 
haaienkaak naar voren schieten. Ik spring een meter de lucht in. “Eieieieitje”. 
Een volgend hoogtepunt is de vlindertuin. Met bijna 100 procent luchtvochtigheid nóg 
drukkender dan buiten. Een oerwoud in het klein. Wijbren vertelt: “We hebben hier ongeveer 
40 verschillende soorten fladderen, zo’n 1500 in totaal.” Veel indruk maakt de Atlasvlinder, 
die even groot is als een volwassen hand. “Neem maar op je hand”, zegt Wijbren tegen de 
jongens, maar ze vinden het maar niets. Uiteindelijk worden twee meisjes bereid gevonden 
de vlinder op hun hand te nemen. “Niks aan”, roepen ze, met een schuin oog naar de 
jongens. Opeens staan we tussen de olifanten. Ook zij zoeken verkoeling tegen de hitte. 
Kletsnat rollen ze door het zand. “Viespeuken”, vindt Niek. “Bescherming tegen de insecten 
en om af te koelen”, verbetert Wijbren. 
 

  
 Vlindertuin in het Noorder Dierenpark Openluchtmuseum Ellert en Brammert 
 
Het Openluchtmuseum Ellert en Brammert (volgens de legende twee reuzen die Drenthe 
onveilig maakten) is de volgende trekpleister op het drukke programma. Het park vertelt de 
geschiedenis van de bewoners van de Hondsrug in het begin van de vorige eeuw. Hoewel 
heel interessant, is het museum niet speciaal geschikt voor kinderen. Denken wij. Maar 
kinderen barsten van de fantasie en hebben het reuze naar hun zin. “Kijk, een indianentent” 
roepen ze in koor en rennen op een voormalige kalkoven af.  
“De holwoning van Ellert en Brammert? Rennen! Zouden ze er echt wonen?” 
 
Verder gaan we weer (de airco heeft het inmiddels begeven - wat een ellende), richting het 
Boomkroonpad van Staatsbosbeheer. Het is meer dan alleen een pad tussen de 
boomtoppen, want ieder kind begint in een 23 meter lange tunnel onder de aarde, waar het 
best spannend en soms zelfs eng is. Leuke en korte info over hoe bomen groeien, ook voor 
kinderen begrijpelijk. De uitkijktoren (op 22,5 meter hoogte) is het letterlijke hoogtepunt. 
Windsnelheid: 1 meter per seconde, bladstil en heet. Helaas geen uitzicht, want je ziet niets 
dan boomtoppen. Maak de toren 10 meter hoger en je hebt het mooiste uitzicht van Drenthe. 
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De kinderen hebben inmiddels de speeltuin in het vizier en spuiten naar beneden. Na wat 
klimmen, klauteren en schommelen gaat echt het licht uit. We ‘moeten’ eigenlijk nog naar 
Kabouterland in Exloo, maar dat stellen we uit tot morgen. De fotograaf komt terug uit 
Doetinchem en wij zijn zo slim geweest een plekje op de camping in Borger te boeken. Als 
uitsmijter van de eerste dag rijden we nog even langs ’t Nije Hemelriek, een natuurlijke 
afgraving waar het smoordruk is met zwemmers. 

 

   
 Het palenbos bij het Boomkroonpad De trollengrot van Kabouterland 
 
Hoogtepunt: de trollengrot 
“Kabouterland! Kabouterland! Kabouterland!”, klinkt het in alle vroegte uit de kindertent. 
In een wip zijn we in Exloo waar eigenaar Wim Al ons verwelkomt bij de kassa. “Het begon in 
1983 als cadeauwinkel. In 1987 kwam het Konijnenhol erbij en inmiddels is het een bedrijf 
geworden dat nog steeds groeit.” De kinderen drentelen ongedurig rond. Ik wil dóóórlóóópen. 
Wim knipoogt: mooi hé? Kabouterland bewijst dat kleinschalig óók ontzettend leuk kan zijn. 
We beginnen letterlijk onder de grond met een dwaaltocht door brede gangen waar 
kabouters en dieren leven. Via een glijbaan (de kinderen) en een trap (wij) komen we weer 
buiten. Hier slenteren we door een schitterende tuin en langs speeltuintjes. In een heus 
kasteel vind je lachspiegels, een kist met lachgeluiden en een gat waar je “beslist niet je 
hoofd doorheen moet steken”. Bram durft het aan en ziet zichzelf in een spiegel: geketend 
als gevangene. Hoogtepunt is de koele trollengrot met heus stromend water. Ik weet niet wie 
er enthousiaster is, wij of de kinderen. 

En dit zijn de attracties 
− Noorder Dierenpark, Emmen. Dagelijks geopend. Toegang volw. € 17,–, kinderen 

3 t/m 9 jaar € 15,–. Tot 3 jaar gratis. Info: 0591-850850, 
www.noorderdierenpark.nl. 

− Openluchtmuseum EIlert en Brammert, Schoonoord. Dagelijks geopend van   
1 april t/m 31 oktober. Toegang volw. € 4,50, kind. 4 t/m 11 jaar € 3,50. Tot 4 jaar 
gratis. Info: 0591-382421, www.ellertenbrammert.nl. 

− Boomkroonpad, Drouwen. Dagelijks geopend van april t/m oktober; november t/m 
maart alleen op zondag. Toegang volw. € 3,50, kinderen 4 t/m 12 jaar € 1,75. Info: 
0592-377305, www.staatsbosbeheer.nl (zoek op ‘naar buiten’ > 
‘bezoekerscentra’). 

− Hunebedcentrum, Borger. Dagelijks geopend. Toegang volw. € 4,75, kinderen 
t/m 12 jaar € 3,-. Info: 0599-236374, www.hunebedcentrum.nl. lnformatie over de 
Hunze Express: 0599-236999, www.hunze-express.nl. 

− KabouterIand, Exloo. Gehele jaar dagelijks geopend. Toegang volw. € 5,50,–, 
kinderen tot en met 1 jaar gratis. Info: 0591-549843, www.kabouterland.net. 
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Iets buiten Borger staat niet alleen het grootste hunebed van Nederland, maar ook het 
Hunebedcentrum. Interessant als het weer wat minder is, maar de kinderen hebben er éven 
geen zin in. Wél in de Hunze Express. Hooggezeten op een kar laten we ons met 10 km/u 
rondrijden terwijl de wind door onze haren speelt. We luisteren een uur lang geboeid naar het 
verhaal van Koop Brandsma. Hij wijst ons op de mooiste boerderijen, de fraaiste plekjes en 
lepelt wetenswaardigheden op als: “Wist u dat een hectare suikerbieten 7500 tot 8000 
suikerzakjes oplevert?” “Reeën”, schreeuwt Niek en drie reeën haasten zich door de 
graanvelden. Wat is de Hondsrug mooi! Nog één ding staat er op het programma, en niet het 
minste onderdeel: ijs eten bij restaurant ‘De Herberg’ in Borger. 
Op het terras nemen we alles nog even door. De kinderen vonden het programma druk, maar 
geweldig. “Toen papa zijn hand in dat gat stak en die haai kwam, dat vond ik het 
spannendste”, zegt mijn zoon Ties. Dat vond papa ook. 
 
De Hondsrugroute is een 75 kilometer lange, bewegwijzerde autoroute over de Hondsrug die 
begint en eindigt in Emmen. U kunt de route volgen op basis van de kaart in dit artikel. De 
Hondsrugroute staat ook beschreven in het ANWB Autorouteboek Nederland. Dit boek 
kost nu slechts € 9,95 en is exclusief te koop voor ANWB-leden in de ANWB-winkels. 
De route is los mee te nemen en bevat een gedetailleerd kaartje plus een beschrijving van 
de attracties onderweg. Naast de genoemde kinderattracties, voert de route langs dertien 
andere beschreven bezienswaardigheden. 
 
Doe de Drentse Hondsrugroute vanaf € 135,– 
Speciaal voor de Kampioenlezers heeft ANWB Ledenreizen in samenwerking met Landal 
GreenParks een exclusief arrangement naar Aalden samengesteld. Vanaf uw logeeradres 
kunt u op eigen gelegenheid de Hondsrugroute ontdekken. 
 
U verblijft op Landal Aelderholt in een comfortabele 4- of 6-persoonsbungalow (afhankelijk 
van het aantal personen). Type 4B/D is een twee-onder-een-kapwoning, opp. 51 m2, en heeft 
een woonkamer met zit- en eethoek en openhaard, een open keuken met magnetron, twee 
slaapkamers met twee éénpersoonsbedden en een badkamer met ligbad en apart toilet. 
Type 6E is een vrijstaande bungalow, met een oppervlakte van 58 m2. Hij heeft drie 
slaapkamers met twee éénpersoonsbedden, een badkamer met ligbad en een aparte 
douchecabine. 
 
Prijs per persoon (op basis van twee personen) 
Weekend (vr-ma, vr-di of vr-wo) 

21 april, 27 okt., nov., 1 t/m 15 dec., € 135,– 
28 april, mei, 9 t/m 30 juni, 18 & 25 aug., sep., 6 t/m 20 okt. € 159,– 
11 aug. € 199,– 
7 juli € 209,– 
2 juni (vr-di) € 179,– 
vr 22 t/m wo 27 dec.  € 239,– 
vr 29 dec. t/m di 2 jan. 2007 € 239,– 

3e en 4e pers.: € 37,50 pp 
Kinderen tot 4 jr. in kinderbed: € 6,– pp 
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Inclusief: 
− verblijf in bungalow, type 4B/D of 6E 
− routebeschrijving Hondsrugroute 
− entreekaarten Noorderdierenpark Emmen 
− naar keuze entreekaarten voor: Openluchtmuseum Ellert en Brammert, Boomkroonpad, 

Hunebed Informatiecentrum of Kabouterland 
− een fles wijn en ‘Drentse Heideschaapjes’ in de bungalow 
− keuken- en handdoekenpakket, bedlinnen en opgemaakte bedden bij aankomst 
− toeristenbelasting en reserveringskosten 
 
Voor meer informatie of reserveringen: ga langs bij een van de ANWB-winkels, bel 
0900-9008070 (lokaal tarief) of kijk op www.anwb.nl. 
Op dit arrangement zijn de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing. 
Kijk op www.anwb.nl (zoek op Aelderholt) voor de speciale Kampioen midweek 
(v.a. € 119 p.p.) en weektarieven (v.a. € 155 p.p.). 
 
 

Naar een tekst van Roel van den Eijnde, 
Kampioen, mei 2006 
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Tekst 2 
 

Winterkwalen 
 

(1) In de maanden september en okto-
ber begint het grote snotteren weer. 
Waterige ogen, een dikke keel en een 
nasale stem: verkoudheid. Meestal 
krijgt het weer onterecht de schuld van 5 
deze kwaal. 
(2) Zowel verkoudheid als griep wor-
den veroorzaakt door virussen. En 
virussen dwalen overal rond. Bij ver-
koudheid zijn onschuldige rhinovirus-10 
sen de meest voorkomende boosdoe-
ners. Zij veroorzaken een ontsteking 
van de slijmvliezen van de bovenste 
luchtwegen, in neus en keel. Dat geeft 
een grieperig gevoel met keelpijn, ge-15 
snotter en niesbuien, en soms als bij-
verschijnsel hoofdpijn. De wat schade-
lijker influenzavirussen, die de echte 
griep veroorzaken, maken het bonter. 
Zij infecteren ook de lager gelegen 20 
luchtwegen. 
(3) Zo’n infectie kan uiteindelijk tot 
longontsteking leiden en tot allerlei 
ernstige complicaties, zoals hartfalen 
bij hartpatiënten. In Nederland overlij-25 
den naar schatting jaarlijks tweedui-
zend mensen aan de gevolgen van 
influenza. 
(4) Het vroege najaar is het verkoud-
heidseizoen bij uitstek. Rhinovirussen 30 
gedijen in de temperaturen en in de 
luchtvochtigheid van deze maanden 
het beste. “Maar verkoudheid komt 
vooral ook doordat in september het 
schooljaar weer begint”, zegt dr. Ton 35 
van Loon, viroloog van het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht (UMCU). 
“Dan ontmoeten veel kinderen elkaar 
en blijven mensen vanwege het weer 
meer binnen. Zij zitten dus dichter op 40 
elkaar. Dit opstapelen van mensen is 
dan een belangrijke verspreidingsoor-
zaak van verkoudheid- en griepvirus-
sen.” Het griepseizoen heeft zijn piek 

wat later, meestal in de echte winter-45 
maanden januari en februari. “Maar 
daarin zit wel, net als in het weer, een 
grote variatie”, stelt Van Loon. Zo was 
er in het winterseizoen van 1999-2000 
sprake van een griepinvasie rond de 50 
jaarwisseling. 
(5) Is verkoudheid te voorkomen door 
tocht te vermijden en door veel vitami-
ne C te slikken? Volgens huisarts 
Louwrens Boomsma helpt dat niet. 55 
“Omdat het opstapelen van mensen de 
belangrijkste verspreidingsoorzaak is, 
is het vermijden van contact met men-
sen eigenlijk het enige wat werkt om 
verkoudheid en griep te voorkomen, 60 
zeker in een weerperiode dat de virus-
sen een wat hogere overlevingskans 
hebben”, zegt Boomsma. 
(6) “Uit de buurt blijven van verkouden 
kinderen dus”, voegt viroloog Van 65 
Loon van het UMCU toe. “Zij zijn de 
grote verspreiders van virussen. Ook 
hygiëne speelt een grote rol. Virussen 
zitten op het tafelblad en komen door 
aanraking op de handen terecht. Een 70 
veeg vervolgens langs de mond, en er 
is een kans op een infectie. Wat vaker 
de handen wassen zal zeker helpen.” 
(7) Een verkoudheidsvaccin ter voor-
koming is er (nog) niet, een griepvac-75 
cin wel. In Nederland worden risico-
groepen gevaccineerd tegen het griep-
virus, inmiddels zo’n tweeëneenhalf 
miljoen mensen per jaar. Dat gebeurt 
eind oktober, zodat op tijd voldoende 80 
antistoffen worden opgebouwd om het 
influenzavirus te lijf te gaan. Iedereen 
boven de 65 jaar krijgt dat griepvaccin. 
Andere risicogroepen zijn diabetici en 
mensen met hart- en longziekten. Het 85 
geniepige griepvirus kan iemand flink 
ziek maken. Soms overlijden mensen 
aan de gevolgen van griep. 
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(8) Gezonde mensen hoeven niet te 
worden gevaccineerd. Zij kunnen een 90 
griep beter uitzieken; dat is ook goed-
koper. Uitzonderingen vormen werkne-
mers in de gezondheidszorg, in zie-
kenhuizen en verzorgingstehuizen. In-
enten van deze groepen heeft volgens 95 
Boomsma nut omdat zij, als eventuele 
drager van het virus, veel niet gevacci-
neerde risicopersonen om hen heen 
zouden kunnen besmetten. 
(9) Is preventie niet gelukt en hebben 100 
virussen toch kans gezien te infecte-
ren, dan wachten er sinds kort pillen. 
Geen pijnstillers zoals paracetamol om 
de symptomen te bestrijden, maar mid-
delen die het virus te lijf gaan. Een 105 
Amerikaans bedrijf heeft bijvoorbeeld 
een anti-verkoudheidsmiddel ontwik-
keld dat binnenkort op de markt komt. 
Huisarts Boomsma denkt dat er weinig 
interesse voor dat middel zal zijn, ge-110 
zien de geringe gezondheidsrisico’s bij 
verkoudheid. Bij verkoudheid adviseert 

Boomsma: ”Uitzieken en eventueel 
de symptomen bestrijden met 
paracetamol.” 115 
(10) Bij griep ligt dat anders. Het kan, 
gezien de complicaties, zin hebben 
een griepaanval zo snel mogelijk te 
stoppen. Op dit moment zijn er twee 
middelen op de markt. Beide middelen 120 
zijn alleen te krijgen op doktersvoor-
schrift. De middelen verkorten bij ge-
zonde mensen de ziekteperiode met 
anderhalve dag. Een griepaanval duurt 
nu gemiddeld zeven dagen. “Indruk-125 
wekkend is dit nog niet, maar verbeter-
de producten zijn in ontwikkeling”, stelt 
Van Loon. Huisarts Boomsma meent 
dat de anti-griepmiddelen medisch ge-
zien nog maar weinig te bieden heb-130 
ben. “Artsen wordt daarom geadvi-
seerd voorlopig terughoudend te zijn 
met voorschrijven”, zegt Boomsma, “en 
het te laten bij een advies pijnstillers te 
slikken om eventuele pijnklachten wat 135 
te verlichten.” 

 
Naar een artikel van Broer Scholtens, 
de Volkskrant, 3 augustus 2003 
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Tekst 3 
 

 
 
Voor 246 miljoen kindarbeiders is het leven geen spelletje 

 
Het is normaal dat jonge kinderen spe-
len en niet hoeven te werken. Maar 
voor 246 miljoen kinderen over de hele 
wereld is kinderarbeid nog steeds kei-
harde realiteit. Kinderen van 6 jaar oud 
die 14 uur per dag onbetaald of voor 
een schijntje moeten werken. Kinderen 
die worden geslagen en gebruikt door 
hun werkgevers. Kinderen die worden 
gedwongen te werken met zware, ge-
vaarlijke apparatuur. Of worden bloot-
gesteld aan schadelijke gassen en 
chemicaliën. Kinderen die geen onder-
wijs krijgen en geen hoop hebben op 
ontsnapping uit de armoede. Kinderen 
die geen kind mogen zijn. Gelukkig 
kunnen we hier met z’n allen iets aan 
doen. Door nu de antwoordkaart op te 
sturen of het woord STOPPEN te 
sms’en naar 7373. Hiermee doet u een 

dringend beroep op de Nederlandse 
regering en de Europese Unie om een 
samenhangend beleid op te stellen dat 
een eind maakt aan kinderarbeid. En 
dat volledig dagonderwijs biedt aan 
alle kinderen tot 14 jaar. Ook aan de 
allerarmsten. Dus stuur nu de 
antwoordkaart op of sms STOPPEN 
naar 7373. Reageren via 
www.stopkinderarbeid.nl mag natuur-
lijk ook. 246 miljoen kinderen over de 
hele wereld zullen u enorm dankbaar 
zijn. 
 

 
 

 
 

Naar een advertentie in Elsevier, 
28 juni 2006 
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Tekst 4 
 

Een kusje is al voldoende 
 

(1) Geen puf om uit bed te komen, 
niet meer willen eten en te lamlendig 
zijn om een vork naar de mond te 
brengen. Dat pubers hangerig en 
moe kunnen zijn, is bekend. Maar zó 5 
moe? De ‘kusziekte’, in het Engels 
kissing disease, ofwel de ziekte van 
Pfeiffer, kan de oorzaak zijn. 
(2) Rosa is 18. Vier jaar geleden kreeg 
ze Pfeiffer, een vakantievriendje in 10 
Griekenland had haar besmet. Ze 
kwam ziek terug van vakantie, maar 
had niet direct door wat de oorzaak 
was. Na vijf keelontstekingen was ze 
het zat en stapte naar de dokter. Uit de 15 
bloedtest werd duidelijk dat ze Pfeiffer 
had. “Mijn lichaam kan sinds ik Pfeiffer 
heb, veel minder hebben. Als ik erover 
nadenk, is het eigenlijk niet normaal. Ik 
heb van alles geprobeerd eraan te 20 
doen, duizend keer bloed laten onder-
zoeken op tekorten, maar het hielp 
niets. Uit mijn bloed bleek dat ik meer-
dere vormen van Pfeiffer had. Mis-
schien dat het daardoor bij mij zolang 25 
duurt.” 
(3) Lonneke, 16 jaar oud: “Sinds het 
einde van de zomer ben ik moe, mis-
selijk en heb ik vaak hoofdpijn. In het 
begin dacht ik dat ik het te druk had 30 
met school, of dat ik misschien bloed-
armoede had. Ik was drie keer in één 
maand ziek. Dat vond mijn huisarts 
vreemd en hij onderzocht m’n bloed en 
uit de test bleek dat ik Pfeiffer had. 35 
Drie maanden daarvoor had ik een flin-
ke keelontsteking, waarschijnlijk is het 
toen begonnen. Tot de kerst ben ik 
weinig naar school geweest en nam ik 
veel rust. Als ik uitging, werd ik de 40 
week daarop gestraft; dan was ik de 
hele week bekaf. Sinds januari gaat 
het beter. Ik ben nu weer begonnen 

met trainen om mijn conditie een 
beetje op te bouwen.” 45 
(4) De vermoeidheidsziekte begint, net 
als bij Rosa, vaak met keelpijn of keel-
ontsteking. Andere symptomen zijn 
koorts en opgezette lymfeklieren in de 
hals. Het lijkt op een griepje. Als de 50 
‘griep’ niet overgaat en er verschijnse-
len bijkomen als hoofdpijn, misselijk-
heid en gezwollen amandelen, kan er 
sprake zijn van Pfeiffer. Een bloedtest 
zal dat snel aantonen. Wat er in het 55 
bloed te zien is, is een besmetting met 
het Epstein Barr-virus. Wie eenmaal 
geïnfecteerd is met het virus, draagt 
dat de rest van zijn leven bij zich. Dat 
hoeft echter niet te betekenen dat die-60 
gene ook daadwerkelijk ziek wordt. Het 
merendeel merkt namelijk niets van 
het virus. 
(5) Of iemand die besmet is, ziek 
wordt, hangt af van zijn weerstand. In 65 
een periode met veel stress, inspan-
ning en vermoeidheid – zoals in de pu-
berteit – zal de ziekte eerder tot uiting 
komen dan in een rustige tijd. Daarom 
lijkt het of pubers het virus vaker oplo-70 
pen, maar dat is schijn. Ze worden er 
alleen vaker ziek van. Besmetting vindt 
plaats via speeksel. Dit kan door direct 
contact, vandaar de veel gebruikte 
term kissing disease. Ook het gemeen-75 
schappelijk drinken uit een blikje of het 
samen delen van een appel kan tot in-
fectie leiden. Eenmaal geïnfecteerd, 
duurt het vier tot zes weken voor de 
eerste verschijnselen optreden. 80 
(6) Sporten tijdens de ziekte van Pfeif-
fer is niet altijd goed. Het kan te veel 
uitputten en vormen van sport waarbij 
het risico bestaat in de buik te worden 
geraakt, zijn gevaarlijk. Door het virus 85 
kan de milt vergroten en met een 
stomp in de buik zou de milt kunnen 
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scheuren. Is het virus iets afgezwakt 
en heeft de zieke meer energie, dan 
kan sporten helpen om de conditie 90 
weer op te bouwen en de genezing te 
bevorderen. Ook alcohol is niet ver-
standig voor iemand met de ziekte van 
Pfeiffer. Maar vertel een puber maar 
eens dat hij geen alcohol mag gebrui-95 
ken en vroeg naar bed moet. Een on-
begonnen zaak. 
(7) Volgens huisarts J. Holwerda is er 
wel iets aan de ziekte te doen. Hij 
krijgt regelmatig patiënten met het Ep-100 
stein Barr-virus in zijn praktijk. “Ik on-
derzoek de lever en de lymfe, de vita-
minen en mineralen. Mensen met de 
ziekte van Pfeiffer hebben vaak een te-
kort aan magnesium, zink en vitamine 105 

E. Allemaal tekorten die ervoor zorgen 
dat je nog meer vermoeid raakt. Vul je 
die tekorten aan, dan voelt de patiënt 
zich energieker. Maar de ziekte hele-
maal wegnemen gaat niet: het virus 110 
kan ik niet verwijderen.” 
(8) Er bestaan geen medicijnen tegen 
de ziekte van Pfeiffer. Omdat de ziekte 
door een virus wordt veroorzaakt, heb-
ben antibiotica geen zin. De ziekte kan 115 
geen kwaad en gaat vanzelf over. Hoe-
lang de ziekte duurt, is niet te voor-
spellen. Meestal blijft het bij een keel-
ontsteking. In andere gevallen kan de 
moeheid zich maanden voortslepen. 120 
Maar in de meeste gevallen is rust de 
beste en enige remedie. 

 
 

Naar een artikel van Roosmarijn Pel, 
J/M Pubers, april 2005 
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Tekst 5 
 

Klimaat verandert toerisme 
 

(1) Het klimaat verandert, zoveel is 
inmiddels wel zeker. De temperatuur 
loopt op, neerslagpatronen verande-
ren, de kans op hittegolven neemt 
toe, de zeespiegel stijgt. Stuk voor 5 
stuk veranderingen die grote gevol-
gen kunnen hebben voor recreatie 
en toerisme. Er zijn tenslotte maar 
weinig sectoren die zo afhankelijk 
zijn van weer en klimaat als de toe-10 
ristische bedrijfstak. Toch wordt er 
nog te weinig aandacht besteed aan 
de mogelijke kansen die klimaatver-
andering aan het toerisme biedt, en 
aan de eventuele bedreigingen. Om 15 
daarin verandering te brengen is on-
langs een internationaal netwerk 
van onderzoekers opgericht. 
(2) Toeristen laten zich heel vaak lei-
den door het klimaat. Ieder jaar trek-20 
ken vele miljoenen reizigers vanuit het 
noordelijk deel van Europa naar het 
Middellandse Zeegebied om daar te 
genieten van zon, zee en strand. On-
geveer honderd miljard euro vindt jaar-25 
lijks zijn weg naar het zuiden. De kans 
is echter groot dat over enkele decen-
nia de temperatuur in het Middellandse 
Zeegebied ’s zomers zo hoog oploopt, 
dat toeristen zich er niet prettig meer 30 
bij voelen. 
(3) Klimaatverandering zal toeristen 
vast niet van het reizen afhouden, 
maar de top tien van favoriete bestem-
mingen zou wel eens flink kunnen ver-35 
anderen. Als het Middellandse Zeege-
bied ’s zomers te heet wordt, raakt 
misschien de Oostzeekust in trek. En 
als de sneeuwzekerheid in de Alpen-
landen te laag wordt, komt wellicht 40 
Scandinavië naar voren als winter-
sportgebied. De mensen in het noor-
den van Europa zullen waarschijnlijk 
hun vakantie vaker in eigen land door-

brengen. In Nederland en in de landen 45 
om ons heen neemt de kans op mooi 
zomerweer naar verwachting toe, 
hoewel de grote wisselvalligheid blijft 
bestaan. 
(4) Tegenover deze ontwikkeling staat 50 
echter de grote kwetsbaarheid door 
zeespiegelstijging. Zo is het nog maar 
de vraag of de brede Noordzeestran-
den behouden kunnen blijven. Neder-
land beschikt gelukkig over middelen 55 
om zichzelf tegen de stijgende zee-
spiegel te beschermen. Voor een aan-
tal eilanden in de Stille Oceaan en het 
Caraïbisch gebied is dat een stuk lasti-
ger: zij worden dan ook rechtstreeks in 60 
hun voortbestaan bedreigd. 
(5) Het zou een misvatting zijn om kli-
maatverandering af te doen als een 
probleem dat op de lange baan ge-
schoven kan worden. De eerste effec-65 
ten van klimaatverandering tekenen 
zich nu al af. De bewijzen stapelen 
zich op: de sneeuwgrens in de Alpen 
schuift al omhoog; er komen nu al 
meer hittegolven voor; ook zien we 70 
een stijging van het aantal overstro-
mingen. Deze ontwikkelingen zijn van 
wezenlijk belang voor overheden en 
private ondernemingen die overwe-
gen te investeren in toeristische 75 
ontwikkeling. 
(6) Daarnaast moet niet de indruk ont-
staan dat het toerisme de verandering 
van het klimaat alleen lijdzaam onder-
gaat; het draagt namelijk ook in be-80 
langrijke mate bij aan het probleem. 
Onlangs is gebleken dat het toerisme 
in Nieuw-Zeeland veruit de belang-
rijkste veroorzaker is van de stijging 
van de uitlaatgasuitstoot in dat land. 85 
Wereldwijd zijn recreatie en toerisme 
verantwoordelijk voor naar schatting 
vijf procent van de uitlaatgasuitstoot. 
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Door de snelle groei van het toerisme, 
het toenemend gebruik van het vlieg-90 
tuig en de trage verbetering van de 
brandstof-efficiency van vliegtuigen zal 
dit percentage snel verder stijgen. 
(7) Naast klimaatverandering is milieu-
beleid een niet te onderschatten factor. 95 
Op korte termijn heeft het milieubeleid 
waarschijnlijk zelfs grotere gevolgen 
voor het toerisme dan de verandering 
van het klimaat zelf. De uitlaatgasuit-
stoot van het vliegverkeer telt nu nog 100 
niet mee bij de milieu-afspraken die in 
het Japanse Kyoto in 1997 gemaakt 
zijn en voor de vliegtuigbrandstof kero-
sine hoeft nog geen belasting te wor-
den betaald. Deze voorkeurspositie 105 

lijkt onhoudbaar. Als er werk wordt ge-
maakt van de vermindering van uitlaat-
gasuitstoot, zal ook van de toeristische 
sector een evenredige bijdrage worden 
verlangd. Aanzienlijke kostenverhogin-110 
gen en dus prijsstijgingen in de lucht-
vaart zijn dan bijna onvermijdelijk. 
Vliegvakanties zullen daardoor veel 
minder aantrekkelijk worden. Het lijdt 
geen twijfel dat klimaatverandering en 115 
milieubeleid grote gevolgen zullen heb-
ben voor het toerisme. Niet alleen in 
de verre toekomst, maar ook nu al. 
 
Naar een artikel van J.A.Smits, 
de Volkskrant, 3 juli 2003 

 

einde  800045-2-725b* 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Tekst 1 

 
 1 Lees eerst de vragen en zoek dan in de tekst naar de antwoorden. 

 
1 Hoeveel verschillende soorten vlinders zijn er te zien in het Noorder 

Dierenpark? 
 
............................................................................................................................ 
 
2 Hoeveel meter lang is de tunnel onder de aarde door in het Boomkroonpad? 
 
............................................................................................................................ 
 
3 Hoeveel meter hoog is de uitkijktoren bij het Boomkroonpad van 

Staatsbosbeheer? 
 
............................................................................................................................ 
 
4 Tot welke leeftijd mag je gratis in het Noorder Dierenpark? 
 
............................................................................................................................ 
 
5 Waar kun je op internet meer informatie vinden over het Boomkroonpad? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
6 Welk telefoonnummer moet je bellen om informatie te krijgen over 

Kabouterland? 
 
............................................................................................................................ 
 
7 Hoeveel attracties zijn er opgenomen in de Hondsrugroute? 
 
............................................................................................................................ 
 
8 Hoe duur is het boek waarin de Hondsrugroute beschreven staat? 
 
............................................................................................................................ 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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9 Uit welke twee types bungalow kun je kiezen als je zou willen verblijven op 
Landal Greenparks Aelderholt? 

 
1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
10 Welke twee weekends zijn de duurste op Landal GreenParks? 
 
1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
 

Tekst 2 
 

 2 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Tekst 3 
 

 3 A B C 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

 12 1 .......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
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 18 Effect 1 ............................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
Effect 2 ............................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
Effect 3 ............................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

 19 Oorzaak 1 ........................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
Oorzaak 2 ........................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
Oorzaak 3 ........................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

 20 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 25 A B C D 
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Schrijfopdracht 
 

 26 ............................................................................................................................ 
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einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-KB 

2007 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 22 vragen, één samenvattingsopdracht en één schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 21 mei
13.30 - 15.30 uur
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Tekst 1 
 

4p 1 Lees eerst de vragen en zoek daarna de antwoorden op in de tekst Wie past 
welke schoen? 
 
1  Welke loopschoen is geschikt voor kinderen? 

Schrijf het merk en het type op. 
2  Welke loopschoen is het duurst? 

Schrijf het merk en het type op. 
3  Welke loopschoen voor volwassenen heeft geen uitvoering voor vrouwen?

Schrijf het merk en het type op. 
4  Stel, je bent een zwaardere loper die veel kilometers maakt. Welke 

merken loopschoenen komen voor jou in aanmerking? 
5  Hoe denkt de atlete Marieke van der Geyn over de beste loopschoen voor 

haarzelf? 
6  Welke twee schoonmaak- en onderhoudsmethoden voor gebruikte 

loopschoenen worden uitdrukkelijk afgewezen? 
7  Welke drie voordelen heeft het om loopschoenen in een speciaalzaak te 

kopen in plaats van in een willekeurige (sport)winkel? 
8  Waarom moet men juist bij kinderschoenen goed letten op de pasvorm en 

de ondersteuning? 
9  Waarom wisselt de atlete Adriënne Herzog veel af met haar 

loopschoenen? 
 
 

Tekst 2 
 

10p 2 Samenvatting 
Vat de tekst De prijs van cola samen in maximaal 145 woorden. Besteed alleen 
aandacht aan de volgende punten: 
− twee tegenstrijdige berichten over de schadelijke effecten van junkfood 
− vier verklaringen voor de opmars van zwaarlijvigheid 
− twee effecten van het drinken van frisdrank 
− het verschil tussen de werking van vast voedsel en vloeibaar voedsel in het 

lichaam 
− twee oorzaken waardoor suikerziekte kan ontstaan 
− de vergelijking tussen frisdrank en melk. 
 
Maak er een goedlopend geheel van. Gebruik geen telegramstijl. 
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Tekst 3 
 

1p 3 Een afbeelding in een advertentie kan verschillende functies hebben. 
1 De afbeelding dient om aandacht te trekken. 
2 De afbeelding ondersteunt de inhoud van de tekst. 
3 De afbeelding voegt een belangrijk inhoudelijk element toe aan de tekst. 
Welke functie(s) heeft de afbeelding in deze advertentie? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C alleen 3 
D 1 en 2 
E 1 en 3 
F 2 en 3 
 

1p 4 Wat is het belangrijkste doel van de adverteerder met deze advertentie? 
A de lezer informeren 
B de lezer overtuigen 
C de lezer tot handelen aansporen 
D de lezer waarschuwen 
 

1p 5 Voor wie is deze advertentie bedoeld? 
A voor alle inwoners van Nederland 
B voor mensen die een boot bezitten 
C voor mensen die in de buurt van water wonen 
D voor mensen die rekening willen houden met het milieu 
 
 

Tekst 4 
 

1p 6 De eerste twee alinea’s leiden de tekst in door 
A de aanleiding te noemen voor het schrijven van de tekst. 
B een samenvatting van de tekst te geven. 
C het centrale probleem te presenteren. 
D voorbeelden te geven van het onderwerp van de tekst. 
 

2p 7 Het aantal uitleningen bij bibliotheken is sterk gedaald. 
 Welke oorzaken worden in alinea 4 genoemd? 

 
1p 8 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 4 en 5? 

A Bibliotheek en Internet 
B Lezen en dineren 
C Nieuwe lezers en doorsnee-lezers 
D Nieuwe opzet bibliotheek 
 

1p 9  Waarom wil Harold Asbroek iets doen aan leesbevordering (alinea 7)? 
Gebruik maximaal 15 woorden. 
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1p 10 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 8 tot en met 10? 
A Aanschafbeleid 
B Bezwaren 
C Uitgeverijen 
D Uitleencijfers 
 

1p 11 Martin Ros en Maarten Asscher zijn het met elkaar eens (alinea 8 en 9). 
 Citeer het zinsgedeelte uit alinea 9 waaruit het duidelijkst blijkt dat zij 

dezelfde mening hebben. 
 

1p 12 Wat is het belangrijkste doel van de tekst McBibliotheek? 
A amuseren 
B informeren 
C overtuigen 
D tot handelen aansporen 
 

1p 13 Wat is de hoofdgedachte van de tekst McBibliotheek? 
A De bibliotheken komen tegemoet aan de smaak van de consumenten, maar 

niet alle betrokken partijen zijn hier gelukkig mee. 
B De Nederlandse bibliotheken beraden zich op de toekomst. 
C De Nederlandse bibliotheken hebben steeds minder belangstelling voor 

moeilijk leesbare boeken. 
D Het probleem is dat de bibliotheken er niet sprankelend uitzien. 
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Tekst 5 
 
Gebruik onderstaande informatie om de vragen 14 en 15 te beantwoorden. 
 
We kunnen de tekst verdelen in 5 stukken: 
Deel 1: alinea 1 
Deel 2: alinea’s 2 en 3 
Deel 3: alinea’s 4 en 5 
Deel 4: alinea’s 6, 7 en 8 
Deel 5: alinea 9 
 

1p 14 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 3 (alinea’s 4 en 5)? 
A Alcoholverkoop 
B Leeftijden 
C Ouders 
D Regels 
 

1p 15 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 4 (alinea’s 6, 7 en 8)? 
A Hoe moet je straffen? 
B Hoe pak je het aan? 
C Wat zijn de gevaren? 
D Wat zijn de prettige kanten? 
 

1p 16 “omdat … geestelijke ontwikkeling” (alinea 3, eerste zin) 
Dit zinsgedeelte wordt het duidelijkst uitgewerkt in: 
A alinea 4 
B alinea 5 
C alinea 6 
D alinea 7 
 

2p 17 “Ook de regels thuis laten te wensen over.” (alinea 5, eerste zin) 
Naast thuis worden er nog andere plaatsen in de tekst genoemd waar de 
naleving van de regels te wensen overlaat. 

 Welke zijn dat? 
 

1p 18 Welk verband is er tussen alinea 7 en 8? 
A Alinea 7 en 8 vormen een opsomming. 
B Alinea 7 en 8 vormen een tegenstelling. 
C Alinea 8 noemt gevolgen van de inhoud van alinea 7. 
D Alinea 8 noemt redenen voor wat er in alinea 7 is gesteld. 
 
Breezers 
Slijterijen en supermarkten lappen intussen het verbod op de verkoop van alco-
hol aan minderjarigen aan hun laars. In negen van de tien supermarkten kan een 
15-jarige zonder probleem bier, wijn of een breezer kopen. Dat blijkt uit onder-
zoek van de Universiteit van Twente. Voor dat onderzoek probeerden minderja-
rigen driehonderd keer alcohol te kopen. In 257 gevallen slaagden ze daarin. 
 

Elsevier, 11 maart 2006 
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1p 19 Hoe kun je de relatie tussen het tekstje Breezers en de tekst Jeugd en alcohol 
het beste weergeven? 
Het tekstje Breezers 
A bevestigt een deel van de tekst Jeugd en alcohol. 
B bewijst dat de tekst Jeugd en alcohol overdreven negatief is. 
C spreekt de inhoud van de tekst Jeugd en alcohol tegen. 
D zwakt de inhoud van de tekst Jeugd en alcohol af. 
 

1p 20 Voor welke lezersgroep is de tekst Jeugd en alcohol bedoeld? 
A voor alle lezers van Elsevier 
B voor de jongste middelbare scholieren 
C voor jongeren van 10 tot 18 jaar 
D voor ouders en andere opvoeders 
 

1p 21 Een schrijver kan met een tekst de volgende bedoelingen hebben: 
1 gevoelens tot uitdrukking brengen 
2 informeren 
3 overtuigen 
4 tot handelen aansporen 
Wat zijn de belangrijkste doelen van de schrijfster van de tekst Jeugd en 
alcohol? 
A alleen 1 en 3 
B alleen 1 en 4 
C alleen 2 en 3 
D 2, 3 en 4 
 

1p 22 Een schrijver kan gebruik maken van: 
1 feiten 
2 de eigen mening 
3 de mening van anderen. 
Waarvan maakt de schrijfster van de tekst Jeugd en alcohol gebruik? 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
 

1p 23 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte weer van de tekst Jeugd en 
alcohol? 
A Dat jongeren vaak te veel drinken, komt vooral doordat supermarkten en 

cafés hiertegen te weinig ondernemen. 
B Jongeren drinken steeds meer en weten te weinig over de schadelijke 

gevolgen van veel alcohol drinken. 
C Jongeren drinken steeds meer, vooral de meisjes, en op lange termijn ziet 

het er somber uit voor deze jeugdige drinkers. 
D Jongeren gaan te veel en op steeds jongere leeftijd drinken, maar ouders 

kunnen het drinkgedrag van hun kinderen enigszins reguleren. 
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Schrijfopdracht 
 
Het is begin maart. Je zit bij de eerste les biologie na de krokusvakantie. Na wat 
verhalen over carnaval komt er een discussie op gang over ‘drinken’. “Enkele 
glaasjes per dag is toch gezond?” “Als je vooraf goed eet, is er niks aan de 
hand!” “Bij ‘drinktest.nl’ manipuleren ze volgens mij.” “Die video over verslaving 
was volgens mij ook zwaar overdreven!” Een half uur lang stoere verhalen, 
persoonlijke ervaringen en de nodige vragen aan de docent. 
Jullie besluiten te gaan kijken of er een deskundige wat betreft alcoholgebruik 
kan worden uitgenodigd. Die deskundige moet dan voor de vierde klassen van 
de school een verhaal over jeugd en alcohol gaan houden en vragen van 
leerlingen beantwoorden. Jullie gaan op zoek naar adressen. De docent biologie 
zal er met de directie over praten in verband met de financiën en de beschikbare 
ruimte. 
 
De volgende les heeft iemand een geschikt adres: Alcoholvoorlichting, 
Postbus 500, 3440 AM in Woerden. Er zijn ook nieuwe vragen: over verschillen 
in drankgebruik tussen de stad en het platteland en over het drinken door de 
jeugd in andere landen. 
Vragen genoeg om een deskundige uit te nodigen, maar wat kost zo iemand? 
Kan zoiets vóór 1 mei geregeld worden? Kan het overdag of alleen ’s avonds? 
 
Jij gaat de brief schrijven aan het bureau Alcoholvoorlichting. 
 

13p 24 SCHRIJFOPDRACHT 
Schrijf de brief aan het bureau Alcoholvoorlichting waarin je vraagt of iemand 
van het bureau bij jullie op school voorlichting over alcoholgebruik kan komen 
geven. 
Je stelt je voor en legt uit wie de doelgroep vormen: de leerlingen van de vierde 
klassen van jouw school. Je noemt de aanleiding voor het schrijven van de brief 
en vermeldt ten minste twee punten die in de biologieles zijn genoemd. Je stelt 
ook de nieuwe vragen die daarna bij jullie zijn opgekomen. De vraag van een 
vriendin, of jongens sneller dronken zijn dan meisjes, zet je er ook in. Verder 
vraag je naar de kosten en of een datum vóór 1 mei haalbaar is. Jullie hebben 
een voorkeur voor overdag, maar ’s avonds vinden jullie ook goed. In verband 
met de planning hoop je op een snelle reactie. 
 
Je dateert je brief op 15 maart 2007. 
Je moet bovenstaande gegevens in een logische volgorde in de brief opnemen. 
 

einde  700013-1-701o* 

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 
 
Lees eerst de opdrachten in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de 
antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit zes bladzijden. In de tabellen betekent 
een streepje (-): nee/ongeschikt. Een punt (•) betekent: ja/geschikt.  

Wie past welke schoen? 
Hardloopschoenen zijn er in alle soorten en maten. De winkels staan vol met 
een keur aan modellen die geschikt zijn voor verschillende mensen. Op internet 
kun je zelfs je eigen schoen ‘bouwen’. Maar wie past nu welke schoen? Wat is 
volgens de sportfirma’s het beste voor de consument? Wat zeggen zij zelf over 
hun producten? We hebben getracht dat in een objectief lijstje weer te geven. 
Wat is de mening van die consument: de lopers en loopsters in het land? Wat 
voor schoen willen zij? Wat zijn hun vragen? En wat zijn de opvattingen van de 
winkeliers die de schoenen moeten verkopen? Al deze vragen komen in onze 
schoenenspecial aan de orde.  
Loopschoenen kun je overal kopen. Bij elke sportwinkel, filialen van 
grootwinkelketens en soms zelfs in dumpzaken. 
Wat is het verschil tussen een loopschoen van een willekeurige 
(sport)winkel en een schoen van een speciaalzaak zoals Runnersworld? 
Charles Lemmers van Runnersworld Tilburg: 
“Mensen vragen dit vaak omdat een schoen bij ons soms duurder is. Ik leg hun 
dan altijd uit dat de schoenen die wij verkopen, meestal van een betere kwaliteit 
zijn; ze hebben een betere demping, goede inlegzolen en wat stevigere 
hielkappen. Ze gaan langer mee; je kunt beter één keer een goede schoen 
kopen dan twee keer een slechte. Bovendien werken in veel van deze 
speciaalzaken mensen die zelf ook lopen of een lange loopcarrière achter de 
rug hebben. Ze zijn gespecialiseerd op het gebied van hardlopen.” 
Hoe weet ik of mijn oude schoenen nog goed zijn? 
Peter Veldhuizen van Runnersworld Leiden: 
“Als mensen willen weten of hun oude schoen nog in orde is, willen we de 
schoen altijd bekijken en willen we weten hoeveel er ongeveer op gelopen is. 
Van elke klant houden we bij wanneer hij de schoen gekocht heeft. 
Wanneer iemand last krijgt van een blessure waaraan hij normaal gesproken 
nooit lijdt, kan dat liggen aan de demping van een schoen, of liever de 
afwezigheid daarvan. Een schoen heeft een houdbaarheidsdatum. Ik denk dat je 
tussen de 1000 en 1500 kilometer kan lopen op een schoen, maar ook vind ik 
het belangrijk dat de schoen nog ‘vers’ is. Want ook een schoen die stilstaat in 
een doos in de winkel of thuis in de kast, slijt. Het materiaal wordt poreuzer 
naarmate het ouder wordt, wat nadelig is voor de demping. Dit verschilt per 
schoen en het is tegenwoordig al veel beter dan vroeger.” 
De winkeliers 
De verkopers in de winkels krijgen tal van vragen voorgelegd over 
hardloopschoenen. AM sprak met enkelen van hen over veelvoorkomende 
vragen zoals: waarom kan ik mijn schoenen beter bij een speciaalzaak kopen, 
hoe lang gaan schoenen mee, hoe lang blijft de demping werken, hoe moet ik 
mijn schoenen onderhouden? 
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SCHOENTIP 
GEURT BAGCHUS van RUNNERSWORLD TILBURG heeft nog een aardig 
advies om te bepalen wanneer schoenen aan vervanging toe zijn. 
“Ik loop zondags altijd een lange duurloop. De meeste mensen zullen dat in het 
weekeinde doen. Als ik ’s maandags wakker word en ik voel pijn aan mijn 
achillespees, weet ik dat ik geen meter meer op die schoen moet lopen. 
Voor mij is de achillespees mijn zwakke plek, voor anderen zullen dat andere 
pezen of de enkels zijn. Schoenen met minder demping zijn nog wel geschikt 
voor op de baan of een zachte ondergrond, maar zeker niet meer op de weg. Ik 
schat dat een adequate schoen bij een adequaat gewicht en een adequate 
loopstijl zo’n 1500 kilometer meekan.” 
 

BROOKS 
Type   Kids Radius 
Maten   1-7 
Gewicht   234 gram (maat 3) 
Materiaal schoen Mesh upper. EVA midsole 
Soort zool  EVA midsole met HPR in de 

hak 
Type sluiting  Normale vetersluiting 
Schoen is geschikt voor: 
zwaardere loper - 
loper die veel km maakt - 
proneert - 
suprineert - 
neutrale loper - 
kind • 
Schoentechniek Hydroflow demping in de 
hak. Podular technology 
Advies verkoopprijs € 64,95 
Onderscheid ten opzichte van de andere 
schoenen? Schoen die zeer stabiel is en 
makkelijk afwikkelt 
Waarom zou men juist deze schoen moeten 
aanschaffen? Super pasvorm 
Tips voor het schoonmaken/onderhoud 
Lauw water, borsteltje. Inlegzolen eruit halen. 
Nooit: op kachel laten drogen, 
wasmachine/wasdroger 
 

SAUCONY 
Type man  Grid Omni CRM 

(moderate & ultimate) 
vrouw Grid Omni CRM 

(moderate & ultimate) 
Maten man  7-13,14 

vrouw 5-11 
Gewicht man  334 gram 

vrouw   83 gram 
Materiaal schoen Compression Molded EVA 

tussenzool met tweede 
(moderate) en derde 
hardheid (ultimate) 

Soort zool  Blown Rubber / Carbon 
Rubber slijtzool 

Type sluiting  Normale vetersluiting 
Schoen is geschikt voor: 
zwaardere loper • 
loper die veel km maakt • 
proneert • 
suprineert - 
neutrale loper • 
de moderate versie is tevens 
geschikt voor de neutrale loper die 
een iets stabielere schoen zoekt. 
Advies verkoopprijs € 120,- 
Schoentechniek Grid dempingsysteem in de 
hak, HRC voorvoetdemping 
Onderscheid ten opzichte van de andere 
schoenen? CRM is een uniek concept. Met 
behoud van de pasvorm kiest de loper welke 
mate van ondersteuning het best bij zijn/haar 
looppatroon past. 
Waarom zou men juist deze schoen moeten 
aanschaffen? Zie bovenstaande 
Tips voor het schoonmaken/schoonhouden 
Zie vorige opmerkingen bij Brooks 
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SCHOENTIP 
CHARLES LEMMERS: “Sommige mensen denken dat ze hun schoenen na een 
heftige bostraining meteen in de wasmachine moeten stoppen. Niet doen! De 
schoenen gaan daardoor minder lang mee en het is slecht voor de demping. Je 
kunt ze het beste onder de kraan houden (eerst de inlegzolen eruit halen) en ze 
afborstelen. Daarna een prop keukenpapier erin, een uurtje laten drogen, en de 
zolen kunnen er weer terug in.” 
 

ADIDAS 
Type Man  Adistar Control 

Vrouw Adistar Control 
Maten Man  6 – 12,5/13,5/14,5 uk 

Vrouw 3,5 – 10,5 uk 
Gewicht Man  390 gr. 

Vrouw 350 gr. 
Materiaal schoen Naadloos 3-D Mesh upper, 

EVA tussenzool met 
Adiprene insert onder de 
voorvoet, GCS unit onder de 
hiel, 360° reflectiemateriaal 

Soort zool  Carbon rubber icm Quick 
Strike (lichtgewicht en 
flexibel Carbon rubber) 

Type sluiting  Vetersluiting 
Schoen is geschikt voor: 
zwaardere loper • 
loper die veel km maakt • 
proneert • 
suprineert - 
neutrale loper - 
Schoentechniek Ground Control System (een 
tweetal horizontale platen die afzonderlijk van 
elkaar kunnen bewegen) zorgt voor een na-
tuurlijke afwikkeling en vertraagt de pronatie-
beweging, een 2e hardheid is aangebracht aan 
de mediale zijde tegen overproneren. 
Advies verkoopprijs € 140,- 
Onderscheid ten opzichte van de andere 
schoenen? Gebruik van GCS, volledig 
naadloos upper. 
Waarom zou men juist deze schoen moeten 
aanschaffen? Voor een nog natuurlijkere 
afwikkeling met voldoende pronatiecontrole 
Tips voor het schoonmaken/schoonhouden 
Inlegzool eruit, goed laten drogen – ademen, 
als de schoenen vies zijn afborstelen als ze 
droog zijn. 
Aanvullende informatie GCS is een nieuwe 
ontwikkeling die zorgt voor een natuurlijkere 
afwikkeling en gebruikt wordt in Running en 
Wandelschoenen. 
 

ADIDAS 
Type Man  Supernova Control / 

Supernova Cushion 
Vrouw Supernova Control / 

Supernova Cushion 
Maten Man  6 – 12,5/13,5/14,5 uk 

Vrouw 3,5 – 10,5 uk 
Gewicht Man  350 gr. 

Vrouw 320 gr. 
Materiaal schoen Naadloos 3-D mesh upper, 

EVA tussenzool (met in 
Control 2e hardheid) 360° 
refl. 

Soort zool  Carbon rubber icm Quick 
Strike (lichtgewicht en 
flexibel Carbon rubber) 

Type sluiting  Vetersluiting 
Schoen is geschikt voor: Control Cushion 
zwaardere loper • • 
loper die veel km maakt • • 
proneert • - 
suprineert - • 
neutrale loper - • 
Schoentechniek 2e hardheid Neutrale, 
mediaal tegen stabiele overpronatie schoen 
Advies verkoopprijs € 110,- € 110,- 
Onderscheid ten opzichte van de andere 
schoenen? Pasvorm, gebruik van functionele 
technologie, prijs – kwaliteit verhouding 
Waarom zou men juist deze schoen moeten 
aanschaffen? Een uitstekend dempende 
schoen met desgewenst extra pronatiecontrole 
voor een goede prijs. 
Tips voor het schoonmaken/schoonhouden 
Inlegzool eruit, goed laten drogen – ademen, 
als de schoenen vies zijn afborstelen als ze 
droog zijn. 
Aanvullende informatie Voortbordurend op 
inmiddels bekende Supernova familie 
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Hoe zit het met de demping in een schoen? 
Charles Lemmers: “Wat de demping betreft gaat een schoen, volgens mij, een 
jaar tot anderhalf jaar lang mee, uiteraard afhankelijk van hoeveel je loopt. 
Gemiddeld moet je uitgaan van 1500 kilometer. Het hangt ook af van het 
gewicht van een loper: een zwaar gebouwd persoon zal zijn schoenen sneller 
verslijten dan een lichtgewicht.” 
Hoelang gaat een schoen eigenlijk mee? 
John Aalbers van Runnersworld Nijmegen: “De algemene levensduur van 
een schoen ligt volgens mij gemiddeld rond de 1000 kilometer. 
Voor de een betekent dat drie maanden, voor de ander twee jaar; het ligt er 
maar aan hoeveel je loopt. Ook speelt mee hoe zwaar of licht de loper is, hoe hij 
zijn schoenen verzorgt en op wat voor ondergrond hij traint. Op asfalt slijten 
schoenen harder dan in het bos op een dempende ondergrond. Maar wie veel in 
de regen of in de modder loopt, heeft ook eerder nieuwe schoenen nodig. Ik 
adviseer mensen om na ongeveer 800 kilometer nieuwe schoenen te kopen, 
zodat je langzaam kunt overstappen naar de nieuwe schoen. Dan gebruik je een 
tijdje twee verschillende schoenen.” 
 
SCHOENEN VOOR DE JEUGD 
Brooks besteedt in het schoenenoverzicht ook aandacht aan schoenen voor 
kinderen. Meer nog dan bij volwassenen is het zaak goed te letten op de 
pasvorm en de ondersteuning. Kindervoeten zijn immers nog in ontwikkeling. 
Veel ouders van sportende jongeren weten dat schoenen voor kinderen sneller 
aan vervanging toe zijn dan die van volwassenen, eenvoudigweg omdat hun 
kind ‘eruitgegroeid’ is. Misschien geldt hier nog wel meer dan bij de ‘gewone’ 
loopschoenen dat advies van deskundige verkopers in speciaalzaken uitermate 
nuttig is. Het gaat dan niet alleen om sportschoenen voor de baan, indoor of 
cross, maar zeker ook voor de loopschoenen op de weg of in het bos. Ook bij de 
jeugd is immers een groeiende groep die meedoet aan de jeugdlopen bij 
wegwedstrijden en trimlopen. 
 
Lopers hebben vaak uitgesproken opvattingen over ‘hun’ schoen. Sommigen 
blijven een bepaald merk trouw, anderen doen dat niet. Een veelgehoorde 
uitspraak is dat schoenen die ‘lekker’ zitten, na verloop van tijd niet meer 
leverbaar zijn. Het antwoord van de merken daarop is dat de techniek snel 
voortschrijdt. Verder spelen commerciële overwegingen natuurlijk een rol: een 
andere kleur en een ander uiterlijk. Het is zeker niet onverstandig om met je 
oude schoenen (die je natuurlijk meeneemt als je nieuwe gaat kopen) bij een 
speciaalzaak te informeren naar een ‘bijpassend’ nieuw model. 
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ASICS 
Type man    Gel-Kayano XI 

vrouw   Gel-Kayano XI 
Maten man    7-13, 14 en 15 

vrouw   6-11 
Gewicht man    376 gram 

vrouw   322 gram 
Materiaal schoen/upper Synthetisch leer, 

air mesh, 
Biomorphic Fit, 3M 
Reflective, 
Personal Heel Fit 

Soort zool    SpEVA tussenzool, 
IGS, Space 
Trusstic, DuoMax, 
AHAR hak 
(slijtvast), visible 
Twist gel in de hak 
en de voorvoet 

Type sluiting    Vetersluiting 
Schoen is geschikt voor: 
zwaardere loper - 
loper die veel km maakt • 
proneert • 
suprineert - 
neutrale loper - 
Schoentechniek IGS, Biomorphic Fit, 
comfortabele, verwijderbare ortholyte 
inlegzool, Space Trusstic. Voor techniek 
www.asics.nl (tab technology/schoenen) 
Advies verkoopprijs € 149,95 
Onderscheid ten opzichte van de andere 
schoenen? Deze schoen is uitgerust met IGS. 
Dit systeem zorgt ervoor dat vrouwen minder 
kans hebben op blessures in rug, heupen en 
knie (zie www.asics.nl/gender). 
Waarom zou men juist deze schoen moeten 
aanschaffen? Schoen is uitgerust met de 
modernste technieken van ASICS, marktleider 
op het gebied van functionele 
runningschoenen. 
Tips voor het schoonmaken/schoonhouden 
Afborstelen met water en klein beetje zeep. 
Nooit in de wasmachine, nooit laten drogen op 
de verwarming. 
Aanvullende informatie ook in damesmodel 
leverbaar. 
 

NIKE 
Type man   Air Zoom Elite 
Maten    6-13, 14, 15 
Materiaal bovenwerk - Lichtgewicht, 

ademend mesh om de 
voet koel te houden 
- Synthetische 
bekleding voor steun 

Soort tussenzool  - Ingekapseld Zoom Air 
over de hele lengte van 
de schoen voor goede 
demping bij een laag 
profiel. 

Soort buitenzool  - BRS 1000 
carbonrubber hiel voor 
duurzaamheid 
- Dunne laterale 
Duralon ribbels in de 
voorvoet voor goede 
tractie 

Type sluiting   Veters 
Schoen is geschikt voor: 
zwaardere loper - 
loper die veel km maakt - 
proneert • (lichte pronatie) 
suprineert - 
neutrale loper • 
Advies verkoopprijs € 130 ,- 
Onderscheid ten opzichte van de andere 
schoenen? De Air Zoom Elite is een platte 
lichte schoen waarin de beste eigenschappen 
van de Air Span Triax en Air Skylon 
samenkomen. 
Tips voor het schoonmaken/onderhoud 
Als ze nat zijn geworden door regen, even 
binnenzool eruit halen en dan op laten drogen. 
Zodra ze droog zijn, schoonmaken met een 
borsteltje. Nooit in de wasmachine. 
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DE LOPERS 
 
Marieke van der Geyn (29), traint gemiddeld 55 kilometer per week, loopt al 
zeven jaar: “Ik wil altijd dezelfde schoenen van Asics. Toen ik begon met lopen, 
had ik een heel goedkoop schoentje, maar toen ik meer ging trainen, raadden 
anderen mij aan om eens naar een hardloopspeciaalzaak te gaan. Na een 
analyse heb ik mijn huidige schoenen laten aanmeten. Ze lopen zo lekker dat ik 
geen reden zie om iets anders te proberen. Twee jaar geleden heb ik me door 
een verkoper laten verleiden een andere schoen, ook van Asics, te proberen, 
maar ik kreeg daardoor veel last van mijn knie. Ik houd het dus voortaan bij mijn 
oude vertrouwde schoen, waarmee ik op iedere ondergrond overweg kan. Ik heb 
altijd maar één paar schoenen en daar probeer ik een jaar mee te doen. Als ze 
versleten zijn, krijg ik springschenen, en weet ik dat het tijd wordt voor een paar 
nieuwe.” 
 
Topatlete Adriënne Herzog (19), lid van Groningen Atletiek, traint gemiddeld 
90 kilometer per week en loopt al 7 jaar: “Ik heb altijd veel schoenen in gebruik, 
nu wel zes paar. Tijdens de gewone trainingen loop ik op twee paar dezelfde 
schoenen, voor de bostrainingen gebruik ik weer andere. Op de baan train ik 
vaak op wegwedstrijdschoenen en ik heb ook nog twee paar spikes; voor op de 
baan en om mee te crossen. Elke schoen heeft zijn eigen functie; ik vind het 
belangrijk om veel af te wisselen. Het risico op blessures wordt hierdoor kleiner. 
Daarbij vind ik het prettig om op een lichte schoen te lopen en dat kan niet altijd; 
voor andere trainingen moet ik dat afwisselen met een iets stevigere schoen. Je 
ziet mij niet lopen op een heel zware schoen; omdat ik zelf vrij licht ben, heb ik 
zo’n klomp aan mijn voet niet nodig. Mijn trainingsschoenen gaan ongeveer twee 
maanden mee; de wegwedstrijdschoenen waarmee ik vaak op de baan train, zijn 
na veel minder kilometers al versleten. 
Vroeger heb ik wel eens schoenen laten aanmeten in de winkel. Later heb ik dat 
nog een keer laten doen toen ik kampte met een lichte knieblessure. Maar nu ik 
gesponsord word door Nike, kom ik eigenlijk nooit meer in een 
hardloopspeciaalzaak, en ik heb ook geen blessures meer.” 
 

Naar een artikel van Henk van Doremalen en Barbara Kerkhof, 
Atletiek Magazine, maart 2005 
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Tekst 2 
 

De prijs van cola 
 

1  Volgens velen geeft junkfood, het 
soort voedsel dat bij snackbars en 
hamburgerketens te koop is, dé verkla-
ring voor de opmars van zwaarlijvig-
heid. Een wilde veronderstelling lijkt 
het niet. In de jaren zeventig en tachtig 
van de afgelopen eeuw is junkfood op-
gekomen en in diezelfde periode dijde 
ook de taille uit, zowel in de Verenigde 
Staten als in Europa. Veel deskundi-
gen wijzen naar de even grote als vet-
te porties die in de McDonald’s worden 
opgediend. 

2  In de film ‘Super Size Me’ toont de 
Amerikaanse regisseur Morgan Spur-
lock hoe de keuze voor McDonald’s 
hem binnen enkele weken 12 kilo deed 
aankomen. De conclusie ligt voor de 
hand: de vette happen én de mega-be-
kers frisdrank van McDonald’s zijn on-
gezond. Dat is echter te ongenuan-
ceerd, zo toonde onlangs een journa-
list van het Algemeen Dagblad aan. Hij 
at ook een maand lang uitsluitend bij 
McDonald’s, maar viel 6 kilo af en 
kreeg er volgens een medicus boven-
dien nog eens gezonder bloed van. 

3  Met andere woorden, pas op voor 
de grote-stappen-snel-thuisredenerin-
gen. Het is niet zo simpel om een een-
duidige verklaring te vinden voor de 
epidemie van zowel zwaarlijvigheid als 
de ziekte die daar doorgaans mee ge-
paard gaat: diabetes, of suikerziekte. 
Er is een hele waslijst aan mogelijke 
oorzaken: te weinig lichaamsbeweging, 
te vet eten, verkeerde genen, te veel 
snelle koolhydraten zoals suiker en 
zetmeel uit aardappelen, wit brood en 
witte rijst. 

4  Op het gevaar af weer overhaaste 
conclusies te trekken, is het toch inte-
ressant de schijnwerper op één voe-
dingsmiddel te richten. Er komen de 

laatste maanden namelijk steeds meer 
signalen dat frisdranken misschien wel 
extra riskant zijn. 

5  Onlangs is in een Amerikaans me-
disch tijdschrift verslag gedaan van 
een onderzoek bij honderdduizend ver-
pleegsters. De onderzoekers consta-
teerden allereerst dat er een duidelijk 
verband is tussen het drinken van veel 
frisdrank en dikte. Daarnaast bleken 
vrouwen die meer dan één glas fris-
drank per dag drinken, een 80 procent 
hogere kans op suikerziekte te hebben 
dan vrouwen die nooit frisdrank 
drinken. 

6  Een belangrijke verklaring waarom 
frisdranken dit effect hebben, is dat 
vloeibare calorieën in het lichaam op 
wat voor manier dan ook een ander ef-
fect hebben dan vaste. Een goede ver-
klaring voor dit bizarre verschijnsel is 
er niet. Wie taartjes of bruine boter-
hammen met kaas eet, zit op een ge-
geven moment vol. Ergens in het li-
chaam worden de calorieën geturfd en 
wordt er vervolgens een signaal naar 
de hersenen gestuurd dat het welletjes 
is geweest. De honger, dan wel lekke-
re trek, is gestild en een gevoel van 
verzadiging treedt op. Op de een of 
andere manier raakt dit fraaie systeem 
door frisdrank ontregeld. Zowel proef-
dieren als mensen compenseren het 
drinken van frisdrank bijvoorbeeld niet 
door vervolgens minder vast voedsel 
tot zich te nemen. 

7  Dat is des te vervelender omdat er 
in een glas frisdrank een flinke stoot 
suiker zit, al gauw een stuk of acht eet-
lepels. Bovendien weten de meeste 
mensen wel dat ze moeten oppassen 
met gebakjes, snoep en chocola omdat 
daar veel suiker in zit, maar realiseren 
ze zich niet dat dit ook geldt voor fris-
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drank. Het is de laatste jaren steeds 
duidelijker geworden dat suiker en de 
zogeheten ‘snelle’ koolhydraten de 
stofwisseling kunnen doen ontsporen. 
Suiker en zetmeel worden in de maag 
en darmen tot glucose afgebroken en 
het lichaam gebruikt die glucose als 
brandstof. Welnu, het is beter voor het 
lichaam dat die glucose mondjesmaat 
beschikbaar komt dan plotseling in een 
grote golf. 

8  Dat laatste doet zich voor na de 
consumptie van suiker en zetmeelhou-
dende producten als aardappelen, wit-
te rijst en wit brood. Deze golf van glu-
cose wordt op de voet gevolgd door 
een golf van insuline, het hormoon dat 
glucose transporteert. Al dat gejojo 
zou op termijn kunnen leiden tot man-
kementen in het insulinesysteem. Het 
is biochemisch een ingewikkeld pro-
bleem dat kort valt samen te vatten: te 
veel suiker (en simpel zetmeel) veroor-
zaakt suikerziekte. 

9  Bij dit alles is er een samenhang 
tussen de consumptie van frisdrank en 
de epidemie van zwaarlijvigheid en 
diabetes. Toen de afzet van frisdran-

ken in de jaren zeventig explosief 
groeide, sloeg ook de weegschaal op 
hol. In theorie is het mogelijk dat de 
suiker in frisdranken, zoals cola (en 
trouwens ook in bijna alle natuurlijke 
vruchtensappen) de stofwisseling uit 
het lood kan brengen. Daardoor kan op 
termijn zowel zwaarlijvigheid als 
suikerziekte ontstaan. Deze redenering 
zou de toenemende zwaarlijvigheid 
kunnen verklaren. 

10  De ‘fatale’ opmars van frisdrank is 
ten koste gegaan van het drinken van 
melk. Voor het tijdperk van cola, sinas 
en cassis lesten pubers hun dorst met 
melk. Op melk is de afgelopen jaren 
veel wetenschappelijke kritiek geuit. 

11  In melk zit bijvoorbeeld verzadigd 
vet, dat is slecht voor hart- en bloedva-
ten. Inmiddels is wel duidelijk dat de 
vervanging van melk door frisdrank be-
paald geen verbetering is. Het staat 
buiten kijf dat melk bol staat van de 
voedingsstoffen (sommige slecht, maar 
vele ook goed), terwijl over suiker in 
frisdrank niets, maar dan ook helemaal 
niets positiefs valt te melden. 

 
Naar een artikel van Simon Rozendaal, 
Elsevier, 4 september 2004 
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Tekst 3 
 
‘Net als het afval scheiden wij hier het water: regenwater en afvalwater.’ 
 

 
 
En daar hoeven we zelf helemaal niets aan te doen. De gemeente heeft in deze 
nieuwe wijk namelijk twee riolen aangelegd. Eentje voor het afvalwater van bij-
voorbeeld de wasmachine en de badkamer en een voor het regenwater. Slim 
idee, zeker als je je realiseert dat het steeds vaker en harder regent. Het 
regenwater voeren ze nu, via het aparte riool, rechtstreeks af naar de 
recreatieplas. Zo staat bij een flinke bui de straat niet 
meteen blank. Een prettige gedachte, zeker omdat het 
een paar natte voeten scheelt … 
 
 

Naar een advertentie uit Vrij Nederland, 
17 september 2005 
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Tekst 4 
 

McBibliotheek 
 

1  Op de eerste verdieping van de Biblio-
theek Smallingerland in Drachten staat 
een berkenbosje: een handvol witte 
stammetjes, samen met een kano, een 
paar oude groentekistjes en een ro-
mantisch houten bruggetje. Het geheel 
verbeeldt het begrip ‘natuur’ en fun-
geert als baken voor de bibliotheekge-
bruiker, die in deze afdeling alle boe-
ken over dit thema bijeen vindt. 

2  Zo is heel de collectie van deze open-
bare bibliotheek met etalagemateriaal 
gevisualiseerd. Bij de kookboeken 
staat een Italiaans fornuis; een winkel-
wagen fungeert als blikvanger voor 
een thema-avond over ‘consuminde-
ren’. “Het is misschien nog een beetje 
te veel decor”, zegt directeur Elly 
Steenbergen, “maar we zijn op de goe-
de weg. Wil je de lezers aan je binden, 
dan is het zaak dat je alles zo aantrek-
kelijk mogelijk presenteert.” 

3  De ruim 1100 openbare bibliotheken in 
Nederland beraden zich op hun toe-
komst. Ze zullen wel moeten, want hun 
status van bolwerken van kennis en in-
formatie wankelt. Volgens de Vereni-
ging van Openbare Bibliotheken (VOB) 
daalde het aantal uitleningen tussen 
1995 en 2002 met vijftien procent. “De 
uitleen heeft een harde tik gekregen”, 
zegt Cedric Stalpers van de VOB. “En 
het is niet waarschijnlijk dat de daling 
snel zal stoppen.” 

4  De boosdoeners laten zich raden: in-
ternet en afnemende belangstelling 
voor lezen. Wie iets wil opzoeken, 
hoeft al lang niet meer naar de lees-
zaal, maar tikt thuis op z’n gemak 
Google in. Dat vraagt om een tegenof-
fensief. Omdat de doorsneelezer het 
woord ‘bibliotheek’ vanzelf met het be-
grip ‘saai’ schijnt te associëren, heeft 
Steenbergen een nieuwe term geïntro-

duceerd: de Beleefbibliotheek. Ze ba-
seerde zich op de stelling dat de mo-
derne consument niet zozeer uit is op 
een product, als wel op een prettig 
gevoel. 

5   “De bibliotheek moet dynamischer en 
assertiever worden”, vindt Steenber-
gen. “En de klant dient het prettig te 
vinden in je gebouw. Dat mag de uit-
straling hebben van een Grand Café.” 
Inderdaad oogt de entree weinig biblio-
theekachtig. Het Leescafé zit op een 
doordeweekse middag vol passanten. 
Het dagmenu biedt hete bliksem met 
karbonade. En wie verder loopt, stuit 
allereerst op een goed gesorteerde vi-
deocollectie. Levert dat alles ook nieu-
we lezers op? “Nee”, zegt de directeur. 
“Maar je moet de vraag omdraaien: 
hoeveel meer lezers zouden er anders 
zijn weggebleven?” 

6  Aan vragen is er geen gebrek in de 
bibliotheeksector. In De vleugels van 
de bibliotheek, een recente uitgave ter 
gelegenheid van het vierhonderdjarig 
bestaan van de Gemeentebibliotheek 
Rotterdam, staat: “Is de afbraak van de 
bibliotheek begonnen? Moet er een 
nieuwe definitie van het begrip 
‘bibliotheek’ komen? Blijft de openbare 
bibliotheek nodig? En als dat zo is, 
welke plek is dan de beste? Langs de 
snelweg, in het hart van de stad, in het 
restaurant of in de school?” 

7  Wie weet is het antwoord nu al te vin-
den in Almelo. Daar kwam deze zomer 
een nieuwigheid: een fast food-restau-
rant dat tevens fungeert als informeel 
bibliotheekfiliaal. Zo’n tachtig jeugd-
boeken uit de plaatselijke bieb liggen 
er voor het grijpen. “Kinderen zitten te-
genwoordig vooral achter de tv en de 
computer”, zegt Harold Asbroek, be-
drijfsleider van de Almelose 
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McDonald’s. “Het lezen blijft achter. Ik 
merk het aan mijn medewerkers; die 
spreken soms slecht Nederlands. Daar 
wil ik iets aan doen.” Over het resultaat 
is Asbroek tevreden: “Vooral nu we de 
boeken niet meer netjes uitstallen, 
maar gewoon op stapeltjes leggen. 
Vaak zitten de ouders mee te lezen.” 

8  Tekent zich hier een nieuwe trend af? 
Krijgen we straks een McBibliotheek? 
In het tijdschrift Bibliotheek vatte de 
schrijver Midas Dekkers een dergelijk 
vooruitzicht samen als: “Hupsefladder 
en fun. Uit angst om voor stoffig ver-
sleten te worden, doen bibliotheken er 
alles aan om vooral niet op bibliothe-
ken te lijken.” De van boeken bezeten 
uitgever Martin Ros meent dat biblio-
theken tegenwoordig vooral gezellig en 
toegankelijk willen zijn en daarmee ‘de 
echte lezers’ wegjagen. Ros roept bi-
bliotheekdirecteuren op zich sterk te 
maken “voor het behoud en de aan-
schaf van het betere boek.” 

9  Die oproep correspondeert met de me-
ning van Maarten Asscher, directeur 
van boekhandel Athenaeum in Amster-
dam. “De politiek lijkt de openbare bi-
bliotheek te beschouwen als een ver-
lengstuk van zichzelf, in de vorm van 
een welzijnscentrum, stemlokaal, 
buurthuis, VVV, internet- en activitei-

tencentrum”, stelt Asscher. En ook hij 
besluit met een oproep: “Behoud de 
boekige bibliotheek.” 

10  Vooral kleine, in non-fictie gespecia-
liseerde uitgeverijen constateren dat 
de bibliotheken steeds minder belang-
stelling voor ‘moeilijke’ titels hebben. 
Uitgever Wouter van Oorschot ziet dat 
de bibliotheken de afgelopen tien jaren 
weinig van zijn uitgaven hebben aan-
geschaft. “Terwijl er een tijd was dat 
wij blind konden rekenen op een af-
name van enkele honderden exempla-
ren door de bibliotheken.” De verande-
ring wijt hij aan de managementsziek-
te, dus de toename van het aantal ma-
nagers en het zakelijk denken in de bi-
bliotheken: “Wat minder gelezen wordt, 
wordt niet meer aangeschaft”, aldus de 
uitgever. De VOB beaamt dat het aan-
schafbeleid in veel gemeenten samen-
hangt met de uitleencijfers: boeken die 
weinig van de plank komen, kosten 
geld. De keuze voor populaire titels is 
dan snel gemaakt. 

11  Elly Steenbergen in Drachten ziet geen 
crisis in het aanschafbeleid. “Die dis-
cussie over wat we moeten aanschaf-
fen, is van alle tijden. Ik zorg er liever 
voor dat de bibliotheek er sprankelend 
uitziet. Dáár zit het probleem.” 

 
Naar een artikel van Erik van den Berg, 
de Volkskrant, 22 oktober 2004 
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Tekst 5 
 

Jeugd en alcohol 
 

1  Scholieren roken tegenwoordig 
minder, maar drinken des te meer. 
Daar kwam in het kort de uitslag op 
neer van de enquête Jeugd en ris-
kant gedrag, die in het najaar van 
2003 werd gehouden onder tiendui-
zend scholieren van pakweg 10 tot 
18 jaar. Daarvan werden de resulta-
ten onlangs gepresenteerd. Dit on-
derzoek wordt betaald door het mi-
nisterie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport en vindt elke vier jaar 
plaats. Uit de verzamelde gegevens 
is goed te volgen hoe het riskante 
gedrag van jongeren (roken, drin-
ken, drugsgebruik en gokken) in de 
loop der tijd verandert. 

2  De uitslag van het laatst gehouden 
onderzoek geeft een opmerkelijke 
trend te zien. Voor het eerst in de ge-
schiedenis bleken net zoveel meisjes 
als jongens dronken te zijn geweest in 
de maand voorafgaande aan het on-
derzoek: een op de vijf. Jongens blij-
ven frequenter drinken en méér per 
avond. Maar liefst 17 procent zegt in 
het weekeinde elf glazen of meer te 
nuttigen. Op jongerencampings drin-
ken jongens per dag gemiddeld twintig 
glazen en meisjes acht. 

3  Deze cijfers baren de deskundigen 
grote zorgen, omdat het gebruik van 
alcohol op jonge leeftijd slecht is voor 
de lichamelijke en geestelijke ontwik-
keling. Hoe jonger, vaker en meer een 
scholier drinkt, hoe groter de kans dat 
hij of zij als volwassene aan alcohol 
verslaafd raakt. Dus als deze cijfers 
kloppen en de trend doorzet, komen er 
op korte termijn veel gezondheidspro-
blemen aan, om over verkeersongeval-
len door dronkenschap nog maar te 
zwijgen. Op langere termijn koerst Ne-

derland af op een epidemie van alco-
holverslaving die zijn weerga in de ge-
schiedenis niet kent. 

4  Deze trend moet dus snel een halt 
worden toegeroepen, daar is iedereen 
het over eens, maar hoe? Wettelijke 
bepalingen werken nauwelijks. On-
danks het verkoopverbod van alcohol-
houdende drank aan jongeren onder 
de 16 jaar koopt tweederde van de 
drinkende 15-jarigen zelf zijn drank, 
met name in de supermarkt. Elk week-
einde verlaten duizenden jongeren la-
veloos het café ondanks het verbod op 
het schenken aan mensen die zicht-
baar dronken zijn. 

5  Ook de regels thuis laten te wen-
sen over. Bijna de helft van de 12-jari-
gen zegt thuis wel eens alcohol te mo-
gen drinken. Als het aan Jorin de Klun-
gers en Wim van Dalen van de Stich-
ting Alcoholpreventie (STAP) ligt, ver-
bieden alle ouders hun kinderen alco-
hol te drinken tot ze een jaar of 15 zijn. 
In hun boek Mag ik ook een glaasje? 
Handreiking bij de opvoeding over 
alcohol schrijven ze: “Bijna alle kinde-
ren die niet mogen drinken van hun 
ouders, drinken ook daadwerkelijk 
niet.” 

6  Gelukkig beseffen de schrijvers 
heel goed dat de praktijk voor veel op-
voeders lastiger is. De opvoeders kun-
nen verbieden wat ze willen, maar het 
gebeurt tóch, desnoods stiekem. Daar-
om suggereren De Klungers en Van 
Dalen naast het verbod door de ouders 
nog een andere mogelijke aanpak, die 
ook wat beter aansluit bij de niet-auto-
ritaire manier waarop de meeste Ne-
derlandse ouders hun kinderen opvoe-
den. En dat is: zelf het goede voor-
beeld geven. Je moet veel praten over 
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het onderwerp ‘alcohol’ en daarbij zo-
veel mogelijk feiten aanbieden. Ook 
zul je concrete regels en afspraken 
moeten maken over wat mag en niet 
onmiddellijk hard straffen als het eens 
een keertje mis gaat. 

7  Voor al deze zaken bieden de au-
teurs de nodige munitie. Kinderen die 
thuis opgroeien in een sfeer van drank 
en drankmisbruik, lopen flink risico zelf 
ook aan de drank te raken. Zelfbeheer-
sing door ouders is daarom van essen-
tieel belang. Verder is het goed elke 
gelegenheid aan te grijpen om met kin-
deren te praten over de prettige en on-
prettige kanten van drankgebruik, het 
liefst voordat ze er zelf aan beginnen. 
Ze mogen best weten dat twee glazen 
ontspannend en ontremmend werken, 
maar moeten ook te horen krijgen dat 
alcohol een zeer giftige stof is die, ze-
ker als je nog licht en klein bent, scha-
de aan de lever, nieren en hersenen 
aanricht. 

8  Ze moeten te horen krijgen dat er, 
als je nog jong bent, maar een paar 

glazen alcohol voor nodig zijn om je 
gedrag te veranderen in baldadig, 
agressief, vernielzuchtig, opdringerig 
en (seksueel) uitdagend gedrag. Ou-
ders moeten hun kinderen vertellen dat 
het drinken van meer dan een paar 
glazen controleverlies kan veroorza-
ken, ja zelfs black-outs. De volgende 
dag weet je dan niet meer wíe wát met 
je gedaan heeft en wannéér. Ze moe-
ten ook te horen krijgen dat alcoholge-
bruik dodelijk kan zijn. Vanaf vijf gla-
zen of meer (afhankelijk van het li-
chaamsgewicht) is er kans op alcohol-
vergiftiging met de volgende verschijn-
selen: ademhalingsstilstand, hartaan-
val, stikken in je eigen braaksel. Met 
een paar glazen op neemt bovendien 
de kans op een verkeersongeluk toe. 

9  Als ze dit alles eenmaal weten, lig-
gen volgens De Klungers en Van Da-
len de leefregels voor de hand. Drink 
zo weinig mogelijk, maar áls je het 
toch wilt doen, beperk je dan tot hoog-
uit drie glazen, zodat het leuk blijft. 

 
Naar een artikel van José van der Sman, 
Elsevier, 21 augustus 2004 

 
 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te 
maken voor het examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de 
auteur(s). Wie kennis wil nemen van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de 
vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 
 
 

einde  700013-1-701b* 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 

Pagina: 787Voor 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).



 700013-1-701u 2 lees verder ►►►

Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 
 

 1 Lees eerst de vragen en zoek daarna de antwoorden in de tekst Wie past welke 
schoen? 
 
1 Welke loopschoen is geschikt voor kinderen? Schrijf het merk en het type op. 
 
Merk .................................................................................................................... 
 
Type .................................................................................................................... 
 
2 Welke loopschoen is het duurst? Schrijf het merk en het type op. 
 
Merk .................................................................................................................... 
 
Type .................................................................................................................... 
 
3 Welke loopschoen voor volwassenen heeft geen uitvoering voor vrouwen? 
Schrijf het merk en het type op. 
 
Merk .................................................................................................................... 
 
Type .................................................................................................................... 
 
4 Stel, je bent een zwaardere loper die veel kilometers maakt. Welke merken 
loopschoenen komen voor jou in aanmerking? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
5 Hoe denkt de atlete Marieke van der Geyn over de beste loopschoen voor 
haarzelf? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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6 Welke twee schoonmaak- en onderhoudsmethoden voor gebruikte 
loopschoenen worden uitdrukkelijk afgewezen? 
 
1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
7 Welke drie voordelen heeft het om loopschoenen in een speciaalzaak te kopen 
in plaats van in een willekeurige (sport)winkel? 
 
1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
3 ......................................................................................................................... 
 
8 Waarom moet men juist bij kinderschoenen goed letten op de pasvorm en de 
ondersteuning? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
9 Waarom wisselt de atlete Adriënne Herzog veel af met haar loopschoenen? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Tekst 2 
 

 2 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Tekst 3 
 

 3 A B C D E F 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 6 A B C D 
 

 7 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 8 A B C D 
 

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

 10 A B C D 
 

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

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

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

 18 A B C D  
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 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 
 

Schrijfopdracht 
 

 24 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  700013-1-701u* 
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700045-2-701o 

Examen VMBO-KB 

2007 
 
 
 

 Nederlands CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 24 vragen, één samenvattingsopdracht en één schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 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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Tekst 1 
 

3p 1 Lees eerst de vragen en zoek daarna de antwoorden op in de tekst Kliklaminaat 
in de mode in het boekje Bijlage VMBO-KB. Je hoeft de tekst dus niet eerst door 
te lezen. 
Besteed niet meer dan tien minuten aan deze opgave. 
 
Stel je voor dat je klasgenoot Boris voor zijn vervolgopleiding zelfstandig in 
Utrecht gaat wonen. Hij wil graag een laminaatvloer op zijn kamer. Boris moet 
hem zelf leggen en is niet zo handig. De vloer moet wel zeer lang meegaan en 
niet al te duur zijn. 
1 Welk merk kan hij het beste kiezen? 
Boris wil zijn kamerinrichting zoveel mogelijk bij Ikea aanschaffen. 
2 Welk(e) merk(en) laminaat kan hij kopen bij Ikea? 
Boris houdt van harde muziek. 
3 Hoe kan hij de laminaatvloer zó leggen, dat de buren niet zo veel last 

hebben van zijn muziek? 
4 Hoe kan Boris op de verpakking zien of het laminaat geschikt is voor 

huishoudelijk gebruik? 
5 Welke onderdelen wegen het zwaarst mee in de test van de 

Consumentenbond? 
 
 

Tekst 2 
 

10p 2 Samenvatting 
Maak een samenvatting in maximaal 150 woorden van de tekst ‘Bij alarm wordt 
het mobieltje een sirene’. Besteed alleen aandacht aan de volgende punten: 
− wat het plan is van het kabinet; 
− welke vier voordelen dit plan van het kabinet heeft; 
− welke twee technieken gebruikt kunnen worden; 
− de techniek die de meeste kans van slagen heeft; 
− twee voordelen van deze nieuwe techniek; 
− het grootste probleem bij het gebruik van deze techniek. 
 
Maak er een goedlopend geheel van. Gebruik geen telegramstijl. 
 
 

Tekst 3 
 

1p 3 Voor wie is deze advertentie bedoeld? 
A voor iedereen 
B voor verpleegkundigen 
C voor volwassenen 
D voor vrijwilligers 
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1p 4 Een afbeelding in een advertentie kan verschillende functies hebben. 
1 De afbeelding voegt een nieuw inhoudselement toe aan de tekst. 
2 De afbeelding trekt de aandacht van de lezer. 
3 De afbeelding verduidelijkt de tekst. 
Welke functie(s) heeft de afbeelding in deze advertentie? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C alleen 3 
D 1 en 2 
E 1 en 3 
F 2 en 3 
 

1p 5 Wat is het belangrijkste doel van deze advertentie? 
A aansporen tot handelen 
B amuseren 
C informeren 
D overtuigen 
 
 

Tekst 4 
 

1p 6 Hoe wordt het onderwerp in de alinea’s 1 en 2 ingeleid? 
A door aan te tonen dat het onderwerp nog niet geschikt is voor 

wetenschappelijke analyse 
B door een beschrijving te geven van de emoties die het onderwerp oproept 
C door het vreemde karakter van het onderwerp te benadrukken 
D door voorbeelden te geven van de overeenkomst tussen koffie en andere 

drankjes 
 

1p 7 Welk kopje geeft de inhoud van alinea 3 het beste weer? 
A Gezonde levenswijze 
B Vergeten voordelen 
C Verzadigde vetten 
D Wetenschap en amateurisme 
 

1p 8 Alinea 3: “Ze neemt vis als voorbeeld.” 
Waarvan is vis een voorbeeld? 
Vis is een voedingsmiddel 
A dat een alternatief is voor vlees. 
B dat net zo gezond of ongezond is als koffie. 
C met veel verzadigde vetten. 
D waarvan vooral de negatieve effecten de nadruk krijgen. 
 

1p 9 Wat is het verband tussen alinea 4 en 5? 
A Alinea 4 en 5 vormen samen een tegenstelling. 
B Alinea 5 geeft een gevolg van wat in alinea 4 staat. 
C Alinea 5 geeft een uitleg van wat alinea 4 staat. 
D Alinea 5 geeft een voorbeeld van wat in alinea 4 staat.  
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1p 10 Welk kopje geeft de inhoud van alinea 6 het beste weer? 
A Cafeïne 
B Gif 
C Oorzaken 
D Voordelen 
 

1p 11 “Naarmate de mensen die aan het onderzoek meededen, meer kopjes koffie 
dronken, bleken ze minder suikerziekte te hebben.” (alinea 5) 

 Citeer de zin waarin deze uitspraak het duidelijkst wordt toegelicht. 
 

1p 12 Hoe kun je de inhoud van alinea 6 en 7 het beste weergeven? 
A advies en toekomstverwachting 
B argument en tegenargument 
C verklaring en samenvatting 
D voorbeeld en tegenvoorbeeld 
 

1p 13 Wat is het tekstdoel van Koffie zonder suiker? 
De schrijver wil 
A de lezer ervan overtuigen dat koffie met suiker ongezond is. 
B de lezer informeren over de voor- en nadelen van koffie. 
C de lezer waarschuwen voor de risico’s van koffie. 
D een onbekende onderzoeker aan het woord laten. 
 

1p 14 Wat is de hoofdgedachte van Koffie zonder suiker? 
A De risico’s van het drinken van koffie zijn te verwaarlozen. 
B Er is meer wetenschappelijk onderzoek naar koffie nodig. 
C Koffie heeft een geneeskrachtige werking. 
D Men moet meer oog krijgen voor de goede kanten van koffie. 
 
 

Tekst 5 
 

1p 15 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in alinea 1 ingeleid? 
Alinea 1 
A geeft enkele pakkende voorbeelden bij het onderwerp. 
B noemt de aanleiding tot het schrijven van deze tekst. 
C stelt een deskundige voor. 
D stelt enkele meningen over het onderwerp tegenover elkaar. 
 
Gebruik onderstaande informatie bij het beantwoorden van de vragen 16 tot en 
met 19. 
Je kunt deze tekst in zes gedeelten verdelen: 
Deel 1 alinea 1; 
Deel 2 alinea 2; 
Deel 3 alinea 3 tot en met 5; 
Deel 4 alinea 6 tot en met 8; 
Deel 5 alinea 9 tot en met 11; 
Deel 6 alinea 12. 
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1p 16 Welk kopje geeft het beste de inhoud van deel 2 weer? 
A Hoeveel wil je verdienen? 
B Open sollicitaties komen weinig voor 
C Solliciteren vraagt om inzet 
D Verdiep je in de arbeidsmarkt 
 

1p 17 Welk kopje geeft het beste de inhoud van deel 3 weer? 
A Eisen van sollicitanten 
B Favoriete werkgevers 
C Gevaar standaardbrief 
D Wensen van werkgevers 
 

1p 18 Welk kopje geeft het beste de inhoud van deel 4 weer? 
A Kleine bedrijven 
B Mentaliteit bedrijven 
C Populaire werkgevers 
D Veel vraag, weinig aanbod 
 

1p 19 Welk kopje geeft het beste de inhoud van deel 5 weer? 
A Aantrekkelijke opleidingen 
B Jongeren en levenservaring 
C Kansen op de arbeidsmarkt 
D Wervingsacties bedrijven 
 

1p 20 Welk verband bestaat er tussen alinea 4 en 5? 
A Alinea 4 en 5 vormen samen een opsomming. 
B In alinea 5 staat een voorbeeld bij alinea 4. 
C In alinea 5 staat het gevolg van de inhoud van alinea 4. 
D In alinea 5 wordt de inhoud van alinea 4 afgezwakt. 
 

1p 21 “Bekend maakt bemind.” (alinea 6) 
 Citeer de zin of het zinsgedeelte uit alinea 6 waardoor deze uitspraak wordt 

ondersteund. 
 

1p 22 In alinea 6 staat dat steeds dezelfde bedrijven in de top-25 van sollicitanten 
staan. 

 Citeer de zin of het zinsgedeelte uit het tekstgedeelte van alinea 7-8 waarin 
het duidelijkst een verklaring voor dit verschijnsel wordt gegeven. 

 
2p 23 In alinea 12 geeft Wilma Buis onder andere een aantal adviezen. 

 Noem de twee adviezen die zij aan sollicitanten geeft. 
Geef de adviezen de nummers 1 en 2. 
Gebruik in totaal niet meer dan 15 woorden. 
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1p 24 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte weer van de tekst? 
A De meeste jongeren solliciteren bij dezelfde bedrijven. 
B Goed opgeleide sollicitanten krijgen snel een baan. 
C Solliciteren blijft in alle gevallen een kwestie van hard werken. 
D Werkgevers zoeken jonge mensen die ze zelf kunnen opleiden. 
 

1p 25 Wat is het belangrijkste doel van de tekst? 
A de lezer amuseren met aardige verhaaltjes 
B de lezer bepaalde gevoelens duidelijk maken 
C de lezer informeren over een onderwerp 
D de lezer oproepen om tot actie over te gaan 
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Schrijfopdracht 
  

Scholengemeenschap Celsius te Poolgeest verzorgt voortgezet 
onderwijs voor de gemengde, de theoretische en de kader-
beroepsgerichte leerwegen. 
Naast onderwijs op hoog niveau wil de school haar leerlingen en 
medewerkers een veilige en prettige leer- en werkomgeving bieden. 
De volledige ontplooiing van de leerling staat hierbij centraal. 
 
Op dit moment zijn wij voor onze leerlingen op zoek naar: 
 

een docent Nederlands M/V 
 
voor 21 lesuren in de week, met ingang van 1 augustus van dit jaar. 
De nieuwe docent krijgt eerst een tijdelijke aanstelling voor een 
jaar. Dit tijdelijk dienstverband kan later worden omgezet in een 
vast contract. 
Solliciteren naar een deel van deze vacature is ook mogelijk. 
 
Reacties op deze vacature kunt u voor 15 april sturen naar het adres: 
Scholengemeenschap Celsius, t.a.v. mevrouw J.P. Korteveer, 
Zuiderweg 2, 9487 XZ  Poolgeest. 
  

Jouw school heeft begin dit jaar deze advertentie voor een docent Nederlands in 
de krant gezet. Jullie directrice, mevrouw Korteveer, vindt het belangrijk dat 
leerlingen meebeslissen over de gang van zaken binnen de school. Zij heeft dan 
ook besloten dat in de sollicitatiecommissie, die met kandidaten gesprekken 
voert, deze keer niet alleen bestuursleden en docenten worden benoemd, maar 
ook twee leerlingen uit de examenklassen. 
Leerlingen die in deze sollicitatiecommissie willen zitten, moeten een brief 
schrijven aan mevrouw Korteveer. In die brief moet het volgende aan de orde 
komen: 
− de reden waarom jij in de sollicitatiecommissie wilt zitten 
− hoe oud de nieuwe docent volgens jou moet zijn en de reden voor die leeftijd 
− of de nieuwe docent een man of een vrouw moet zijn en waarom 
− hoe de nieuwe docent volgens jou moet lesgeven 
− één andere eis die jij stelt aan de nieuwe docent Nederlands en je reden 

daarvoor. 
Het lijkt jou leuk om een docent Nederlands uit te kiezen. Je wilt dan ook graag 
een plek in de sollicitatiecommissie. Daarom schrijf je mw. Korteveer een brief. 
 

13p 26 Schrijfopdracht 
Schrijf de brief aan de directrice, mevrouw J.P. Korteveer. Ga in op boven-
genoemde punten. Het adres vind je in de advertentie. Je dateert de brief op 
2 april 2007. 

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. 

700045-2-701o* 
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Tekst 1 
 

Lees eerst de opdrachten in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de antwoorden op 
in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door te lezen. 
 
Kliklaminaat in de mode 
 
Lijmen hoeft niet meer: leve het kliklaminaat. Al legt u het ene merk met wat meer 
gemak dan het andere. 
 
Bij onze vorige test van laminaat (augustus 2000) moesten bijna alle vloeren nog gelijmd 
worden: een vervelend karwei. Inmiddels is dit type laminaat praktisch niet meer verkrijgbaar. 
Bijna alle merken zijn overgestapt op een kliksysteem, dat veel handiger is. Bovendien hoeft 
het niet duur te zijn: zelfs de goedkope Kwantum (€ 7 per m2) doorstaat onze test goed. 
Beste koop is het zeer slijtvaste Quickstep (€ 15 per m2). 
Laminaat lijkt op parket, maar is dat niet. Bij parket is op zijn minst de toplaag van hout. 
Laminaat lijkt hier alleen maar op: bovenop zit een houttekening met een kunststof slijtlaag 
erop. De laag eronder bestaat uit HDF, een harde houtvezelplaat. Er is ook laminaat met een 
heel dunne toplaag van echt hout, maar die zit niet in onze test. 
 
 

DE TEST: WAT EN HOE 
We hebben 14 soorten kliklaminaat bij de grote bouwmarkten en speciaalzaken ge-
kocht en op dezelfde manier getest en beoordeeld. Slijtvastheid en stootvastheid zijn 
het zwaarst meegewogen in het Testoordeel. Ook hebben we de waterbestendigheid 
beoordeeld. De beschadiging van een gevallen sigaret hebben we niet al te zwaar 
meegewogen, omdat de echte schade pas na enkele minuten ontstaat. De instructie 
en het leggemak hebben we door 3 ervaren personen laten beoordelen. 
Het Testoordeel kan niet meer dan één stap hoger zijn dan de beoordeling voor 
leggemak, en niet hoger dan het oordeel voor slijtvastheid. 

 
 
Watervrees 
Laminaat is een praktische vloerbedekking: het is slijtvast, vlekbestendig en makkelijk 
schoon te houden. Bovendien kunt u bij een verhuizing de vloer meenemen. Zijn er dan geen 
nadelen? Jawel, beschadigingen (zoals krassen en brandplekjes) kunnen niet worden 
gerepareerd. Wel is het in sommige gevallen mogelijk een beschadigd laminaatdeel te 
vervangen, al moet daar dan wel een deel van de vloer opnieuw voor worden gelegd. Een 
ander nadeel is de watervrees van laminaat. Gemorste vloeistoffen moeten direct worden 
opgedweild, anders zwellen de delen op en dit komt nooit meer goed. Nat dweilen is dus ook 
niet aan te raden; licht vochtig kan wel. Logischerwijs is laminaat dus niet geschikt voor de 
badkamer. In de keuken zou kunnen, maar wie onbekommerd wil koken, kan beter voor iets 
anders kiezen. We hebben de waterbestendigheid van de merken in onze test beoordeeld 
door ze onder meer gedeeltelijk onder te dompelen. De Pergo hield zich hierbij het best en 
de Vita zwol het meest op. 
Een laatste nadeel is de gehorigheid. Zeker in appartementen, maar ook in rijtjeshuizen kan 
dit een probleem zijn. De vloer ‘zwevend’ leggen is een oplossing: zie hiervoor de 
aanwijzingen elders in dit artikel. 
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Leggen is simpel 
Het leggen is vrij eenvoudig: de meeste merken uit de test krijgen hier een ‘zeer goed’-
beoordeling voor. Vaak is het een kwestie van de lange zijde van de delen in elkaar klikken, 
en vervolgens de korte zijde. Bij de drie merken die ‘redelijk’ scoren voor leggemak, is niet 
heel veel mis, maar gaat het iets lastiger. Het leggen van Gamma-laminaat daarentegen is 
geen feest, vandaar het oordeel ‘matig’. Dit komt doordat er tussen de delen kleine openin-
gen blijven zitten en bij het leggen eerder gelegde delen in diezelfde rij los kunnen schieten. 
De meeste fabrikanten geven in hun gebruiksaanwijzing heel duidelijk aan hoe de doe-het-
zelver te werk moet gaan. Alleen de Saffier en Balterio laten hier steken vallen door weinig of 
niets te melden over onder meer gebruiksadviezen en ondergrond. Balterio verwijst voor 
meer informatie naar verkooppunten en zijn website. 
Bij de meeste merken heeft u bij het leggen een ‘legsetje’ nodig, soms speciaal van het merk 
zelf. Bij andere hoeft dit niet; zie hiervoor het overzicht op deze en de volgende pagina. Ver-
der moet de ondervloer geschikt zijn. Zie hiervoor de legaanwijzingen elders in dit artikel. 
 
Gang of slaapkamer? 
Laminaat heeft in de gang meer te lijden dan in de slaapkamer. Op de verpakking van het 
laminaat staat met een pictogram aangegeven wat het gebruiksdoel is: huishoudelijk (huisje) 
of commercieel (bedrijfspand). Het aantal poppetjes (1, 2 of 3) geeft de belastbaarheid aan. 
Voor de vloeren uit de test wordt licht commercieel gebruik geclaimd, wat ze dus ook 
geschikt maakt voor intensief huishoudelijk gebruik. De merken voldoen aan de norm voor de 
vermelde toepassing. 
Omdat de klasse ‘licht commercieel gebruik’ breed is, loopt het oordeel voor slijtage toch van 
‘redelijk’ tot ‘zeer goed’. Ook bij stoten lopen de oordelen flink uiteen. Iets om rekening mee 
te houden voor wie wel eens een feestje geeft of een hond of spelende kinderen heeft. 
 

BELANGRIJKE KENMERKEN PER 
LAMINAAT 
 
Balterio Ambassador (€ 14,50/m2) 
− Makkelijk te leggen 
− Goede waterbestendigheid 
− Universeel legsetje nodig  
Berry Floor Cottage (€ 22,50/m2) 
− V-groef tussen de delen 
− Kan volgens fabrikant op 

vloerverwarming 
− Geen legsetje nodig  
Cando Laminaat Basic (€ 11,50/m2) 
− Wat lastig te (her)leggen 
− Universeel legsetje nodig  
Egger Basic (€ 10/m2) 
− Makkelijk te leggen 
− Goede waterbestendigheid 
− Kan volgens fabrikant op 

vloerverwarming 
− Legsetje van Egger nodig (€ 9/m2)  

Gamma Kliklaminaat Basic (€ 10/m2) 
− Lastig te (her)leggen 
− Goede waterbestendigheid 
− Kan volgens fabrikant op 

vloerverwarming 
− Universeel legsetje nodig  
Gründorf Vogue (€ 22,50/m2) 
− Zeer slijtvast 
− Blaasjes en barsten bij brandende 

sigaret. 
− Bij herleggen risico op kleine 

beschadigingen 
− V-groef tussen de delen 
− Kan volgens fabrikant op 

vloerverwarming 
− Speciaal legsetje nodig (€ 11,50)  
Kwantum Private Label (€ 7/m2) 
− Makkelijk te leggen 
− Kan volgens fabrikant op 

vloerverwarming 
− Universeel legsetje nodig  
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Lamett Club (€ 20/m2) 
− Zeer slijtvast 
− Makkelijk te leggen 
− Kan volgens fabrikant op 

vloerverwarming 
− Universeel legsetje nodig  
Pergo Universal (€ 28/m2) 
− Zeer slijtvast 
− Makkelijk te leggen 
− Goed bestand tegen vallende 

voorwerpen 
− Goede waterbestendigheid 
− Kan volgens fabrikant op 

vloerverwarming 
− Universeel legsetje nodig  
Quickstep Classic (€ 15/m2) 
− Zeer slijtvast 
− Makkelijk te leggen 
− Goede waterbestendigheid 
− Kan volgens fabrikant op 

vloerverwarming 
− Geen legsetje nodig  

Saffier Right Groove (€ 17/m2) 
− Wat lastiger te leggen 
− Goed bestand tegen vallende 

voorwerpen 
− V-groef tussen de delen 
− Geen legsetje nodig  
Top-Groove (€ 18/m2) 
− Makkelijk te leggen 
− V-groef tussen de delen 
− Kan volgens fabrikant op 

vloerverwarming 
− Geen legsetje nodig  
Tundra (€ 9/m2) 
− Makkelijk te leggen 
− Bij herleggen risico op kleine 

beschadigingen 
− Kan volgens fabrikant op 

vloerverwarming 
− Legsetje Fixa van Ikea nodig (€ 5)  
Vita Fac Silence (€ 13/m2) 
− Bruine vlek bij brandende sigaret 
− Kan volgens fabrikant op 

vloerverwarming 
− Universeel legsetje nodig 

 
 
KLIKLAMINAAT LEGGEN 
Het leggen van een kliksysteem is in principe erg makkelijk, maar het is verstandig op 
een aantal punten te letten. 
 
Voorbereiding 
Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant; soms heeft hij speciale aanwijzingen. Leg het 
laminaat 48 uur van tevoren zonder verpakking in de ruimte waar u het gaat leggen, zodat 
het kan acclimatiseren. Stapel het losjes op. Controleer de delen op beschadigingen en 
kleur. Meet of de kamerdeuren voldoende speling houden. 
 
Ondergrond 
De ondergrond moet schoon en vlak zijn. Op een betonnen beganegrondvloer moet onder 
het laminaat altijd een dampscherm worden aangebracht. Een nieuwe betonnen 
verdiepingsvloer moet voldoende zijn gedroogd. Op een houten beganegrondvloer die aan 
de onderzijde thermisch geïsoleerd is met een dampremmende laag, mag u geen 
dampremmende laag onder het laminaat leggen. Een houten vloer mag niet tussen twee 
dampremmende lagen worden opgesloten, dan gaat hij rotten. Moet de vloer nog geïsoleerd 
worden, gebruik dan aan de onderzijde damp-open isolatiemateriaal (minerale wol) en op de 
vloer onder het laminaat een dampremmende laag in de vorm van een geschikte folie. Op 
een houten verdiepingsvloer hoeft geen dampremmende laag. 
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Denk zonodig ook aan geluidsoverlast. Die kan voorkomen worden door laminaat ‘zwevend’ 
te leggen: met een voldoende geluiddempende laag wordt het laminaat gescheiden van de 
ondervloer, wanden, deurposten en buizen. 
 
Leggen 
Leg de stroken laminaat bij voorkeur met de lichtinval mee. Rondom moet het laminaat 
minimaal 8 mm verwijderd blijven van de wanden (in een kamer breder dan 4 meter en bij 
deurposten moet het meer zijn). Gebruik hier afstandsklosjes voor; het laminaat mag nergens 
aan de ondergrond worden vastgezet. Controleer met een gespannen draad of de lange 
wand waarlangs de eerste strook moet komen, recht is. Meet en reken uit hoe u in de 
kamerbreedte uitkomt. De laatste laminaatstrook zal meestal in de lengte op maat gezaagd 
moeten worden. Een smal ‘passtuk’ is lastig vast te zetten. In zo’n geval kan het nodig zijn 
aan twee kamerkanten een passtuk te maken. 
Bij een kamer zonder haakse hoeken of met niet-rechte wanden begint u met een draad te 
spannen op ongeveer een meter van de muur, met het licht mee. Parallel aan deze draad zet 
u een houten lat vast op de vloer, die u als aanslag gebruikt voor de eerste rij. Dan werkt u 
eerst van daaruit naar de dichtstbijzijnde wand. 
Voor het op maat zagen gebruikt u een decoupeerzaag met zaagblad voor kunststof; 
eventueel is een cirkelzaag te gebruiken. Zaag altijd met de zagende beweging richting de 
decorzijde van het laminaat. De randen werkt u af met een plint, die u niet mag vastzetten 
aan het laminaat. Bij een zwevend gelegde vloer moet u ook de plinten enkele millimeters 
van het laminaat vrijhouden. 
 
 

Fabrikanten/lmporteurs 
Balterio: Balta Group, Sint Baafs Vijve 

(België), www.balterio.com 
Berry Floor: Menen (België) +32 56 

528 480, www.berryfloor.com 
Cando: Jeweret, Gorinchem, 

www.cando.nl 
Egger: Universo, (013) 508 85 00, 

www.universo.nl 
Gamma: Intergamma, (033) 43 48 222, 

www.gamma.com 
Gründorf: Woodpecker, (0297) 237 

400, www.woodpecker.nl 

Kwantum: (013) 462 66 26, 
www.kwantum.nl 

Lamett: Saffier, Asten, www.saffier.nl 
Pergo: Wijk bij Duurstede, 

www.pergo.com 
Quickstep: Unilin, Wilesbeke (België), 

www.quick-step.com 
Saffier: zie Lamett 
Top-groove: Leen Bakker, 0900-533 

62 25 (20 cpm), 
www.leenbakker.nl 

Tundra: Ikea, www.ikea.nl 
Vita: Fetim, Amsterdam, www.fetim-

retail.nl 
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LAMINAAT
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€ 30% 30% 15% 5% 15% 5%
1 Pergo Universal, 8 mm 28,00  A 88 ++ ++ + ++ ++ + 1,9
2 Quickstep Classic 700, 7 mm 15,00  B 81 ++ + + ++ ++ ++ 1,82
3 Lamett Club, 7 mm 20,00  B 78 ++ + □ + ++ + 2,21
4 Kwantum Private Label, 7 mm 7,00    C 68 + + □ + ++ ++ 2,24
5 Saffier Right Groove, 8 mm 17,00  B 68 + ++ □ ++ □ - 2,14
6 Top-Groove, 8 mm 18,00  2) D 67 + + □ ++ ++ □ 1,91
7 Berry Floor Cottage, 8 mm 22,50  B 66 + + □ + + + 1,91
8 Cando Laminaat Basic, 7 mm 11,50  F 65 + + □ + □ + 2,24
9 Egger Basic, 7 mm 10,00  E 64 + □ + + ++ ++ 2,23

10 Balterio Ambassador, 7 mm 14,50  B 64 + + + ++ ++ - 2,38
11 Gründorf Vogue, 8 mm 22,50  B 64 ++ □ □ -- □ ++ 1,96
12 Vita Fac Silence, 8 mm 13,00  F 60 + + □ □ + ++ 2,13
13 Gamma Kliklaminaat Basic, 8 mm 10,00  3) G 51 □ □ + ++ - ++ 2
14 Tundra, 7 mm 9,00    H 44 □ + □ + ++ ++ 2,39

1) A = Praxis
B = Speciaalzaken
C = Kwantum
D = Leen Bakker 2) Regelmatig in de reclame voor € 14
E = Formido 3)
F = Karwei

Regelmatig in de reclame voor € 8

G = Gamma
H = Ikea

 
 
CONCLUSIE 
De door ons onderzochte laminaatvloeren zijn bijna allemaal goed bestand tegen 
slijtage. Met de Quickstep bent u voor € 15 per m2 klaar. Wie minder uit wil geven, of 
laminaat voor een weinig belopen ruimte zoals de slaapkamer zoekt, heeft aan de 
Kwantum (€ 7 per m2) een voordelige keus. 
 
 

Naar een artikel uit de Consumentengids, 
december 2005 
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Tekst 2 
 
Bij alarm wordt het mobieltje een sirene 
 

1  De mobiele telefoon privé? Vergeet 
het maar! Dertien miljoen Nederlan-
ders lopen vrijwillig rond met een zen-
dertje waarmee ze nauwkeurig op te 
sporen zijn. Van elk mobieltje kan in 
dichtbevolkte gebieden de locatie tot 
op vijf meter nauwkeurig worden be-
paald. Dat blijkt vooral handig voor de 
politie om ontvoerde mensen te trace-
ren, criminelen te schaduwen, terroris-
ten af te luisteren en om sms-bombar-
dementen met de tekst: ‘Ik ben gejat’ 
op gestolen telefoons af te vuren. En 
er kan nog meer. Via zendmasten kun-
nen mobiele-belbedrijven vaststellen 
hoe hard gsm’s die zich in auto’s be-
vinden, zich over de snelwegen bewe-
gen. Zo kan men meten of er files zijn. 

2  Het kabinet-Balkenende wil deze 
mobiele-technologie gebruiken om een 
uniek alarmsysteem op te zetten. Dat 
systeem moet nog dit jaar, tijdens het 
Nederlandse voorzitterschap van de 
Europese Unie, in werking treden. 
Vanaf dat moment kan de overheid 
met een druk op de knop in één klap 
een alarmbericht versturen naar alle in 
Nederland aanwezige mobiele tele-
foons. “Gifwolk verspreidt zich over 
Zuid-Holland. Ga naar binnen en zet tv 
aan”, zou dan zomaar op het scherm 
van honderden telefoons in bijvoor-
beeld de provincie Utrecht kunnen ver-
schijnen. Want de overheid kan zelf 
bepalen naar welke gebieden zij een 
bericht wil zenden. 

3  Voordeel van deze mobiele burger-
alarmering boven de gebruikelijke sire-
nes is dat de overheid niet alleen 
alarm kan slaan, maar tegelijk instruc-
tie kan geven. Zo kan de overheid haar 
burgers op de hoogte houden van het 
verloop van een brand of de ontwikke-
ling van een gifwolk. Mensen in de di-

recte omgeving van de ramp kunnen 
andere instructies krijgen dan mensen 
die zich net buiten het gebied bevinden 
(“Kom niet naar de haven, want gif-
wolk” bijvoorbeeld). Bovendien is het 
de enige manier om doven en slecht-
horenden te waarschuwen, al moeten 
die dan wel een mobieltje met tril-
functie hebben. 

4  Het Ministerie van Economische 
Zaken bepaalt half augustus welk be-
drijf het systeem voor de overheid gaat 
bouwen. Een bedrijf dat de opdracht 
hoopt binnen te halen, is Citizen Alert 
Services. Het bedrijf is marktleider op 
het gebied van sms en voerde het af-
gelopen half jaar een proef uit met 
alarm-sms’jes in de gemeente Vlaar-
dingen. Een nadeel van dit systeem is 
dat het telefoonnummer van elke mo-
biele telefoon die een sms- bericht 
moet ontvangen, ingevoerd en geacti-
veerd moet worden. Een ander bedrijf 
dat hoge ogen gooit met een heel 
nieuw systeem, is de Stichting Plat-
form Mobile Messaging, die samen-
werkt met LogicaCMG. 

5  De techniek die de Stichting Plat-
form Mobile Messaging wil gebruiken, 
heet ‘cell broadcast’. Ze wordt tot nu 
toe nog weinig gebruikt, omdat de in-
vesteringen hoog zijn en de opbreng-
sten onzeker. Door cell broadcast kun-
nen berichten worden verzonden via 
gsm-antennes. De berichten lijken op 
sms-jes, maar de technologie verschilt 
sterk. Om een sms’je te versturen, 
moet de verzender een nummer heb-
ben van een telefoon. Voor het uitzen-
den van cell broadcast niet. Het mobie-
le-telefoonnetwerk van elke provider is 
opgedeeld in ongeveer 5.000 cellen, 
die diameters hebben variërend van 50 
meter tot 10 kilometer. Wie een bericht 
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wil verzenden, kan dat doen naar één 
of meer cellen. Cell broadcast-berich-
ten kunnen zo met miljoenen tegelijk 
verzonden worden. Bovendien loopt 
cell broadcast via andere kanalen dan 
sms-berichten en functioneert het dus 
ook bij overmatig bellen. “Het wordt 
zeker cell broadcast”, zegt Frank van 
Beers, woordvoerder van Binnenland-
se Zaken. “Het is een gouden sys-
teem.” 

6  De komende twee jaar gaat het op-
zetten van cell broadcast zo’n zestien 
miljoen euro kosten. Wie de kosten 
gaat betalen, is nog niet duidelijk. Het 
Ministerie van Economische Zaken 
stelt twee miljoen ter beschikking. De 
operators en LogicaCMG zouden de 
rest moeten betalen in de vorm van het 
gratis ter beschikking stellen van appa-
ratuur. Het systeem in de lucht houden 
zal jaarlijks zo’n vier miljoen kosten. 

7  Grote vraag is of bellers zitten te 
wachten op ‘uitzendingen’ op hun mo-
biele telefoon. Net als bij de radio kun-
nen kanalen op de mobiel worden uit-
gezet. Bedrijven dienen de privacywet-
geving in acht te nemen. Ze mogen 

niet zomaar allerlei berichten gaan ver-
sturen zonder toestemming van de ont-
vanger. In de nieuwe Telecomwet 
heeft de overheid spam – ongevraagde 
reclameboodschappen via e-mail of 
sms – verboden. De overheid mag dit 
echter wel. Zo mag het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken burgers per mo-
biel oproepen vandaag te gaan stem-
men. Vooralsnog is de grootste zorg 
van de overheid om burgers zover te 
krijgen hun telefoons af te stemmen op 
het ontvangen van alarmberichten. Dat 
is bij oudere mobieltjes ingewikkeld. 

8  Het bedrijfsleven droomt er intus-
sen lustig op los. Het hoopt op het ver-
leiden van gebruikers tot een abonne-
ment op uitzendingen, op het antwoor-
den op berichten, op nieuwsdoorbre-
kende uitzendingen of op chatkanalen 
tijdens house-feesten. Zo is er al een 
provider in Turkije, die moslim-abon-
nees oproept tot het gebed. En wie 
richting een file rijdt, zou automatisch 
een waarschuwing op zijn mobiel kun-
nen ontvangen. Dat is zo mooi aan 
nieuwe technologie - die laat zaken-
mensen dromen. 

 
 

Naar een artikel van M. Stellinga, 
Elsevier, 13 augustus 2005 
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Tekst 3 
 

Zo ben je een held. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maar zo kun je er ook een zijn. 

 
Vrijwilligers die voor verstandelijk gehandicapten zorgen, zijn niet meer weg te 
denken uit onze samenleving. Misschien heb je er nog nooit zo bij stilgestaan, 
maar ook met kleine dingen kun je zorgen voor een betere maatschappij. 
Elke dag kunnen we dingen doen, die het leven van anderen en onszelf 
aangenamer maken. Een omgevallen fiets oprapen, bijvoorbeeld. Voor iemand 
opstaan in de bus. Een boodschap doen voor de bejaarde buurvrouw of zomaar 
een deur openhouden voor iemand. Kleine dingen die onze samenleving groot 
maken. 
 
De maatschappij. Dat ben jij. 
 
Dit is een publicatie van de Stichting Ideële Reclame SIRE Internet: www.sire.nl 
 

Naar een advertentie in de Volkskrant, 
2 januari 2001 
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Tekst 4 
 

Koffie zonder suiker 
 

1  Koffie is in tal van opzichten een 
vreemd goedje. In de eerste plaats 
omdat de smaak ervan bitter is. Men-
sen houden helemaal niet van bitter. 
Pas als ze ouder worden, leren men-
sen met vallen en opstaan de smaak 
‘bitter’ te waarderen. Dat geldt zowel 
voor witlof en spruitjes als voor bier, 
om maar enkele voorbeelden te noe-
men. De smaak van koffie varieert bo-
vendien van land tot land en hangt af 
van hoe je hem drinkt. Hoe kan het dat 
Amerikanen in onze ogen slootwater 
drinken en dat wij in de ogen van Itali-
anen, die sterke koffie, ‘ristretto’ ge-
naamd, gewend zijn, net zo goed 
slootwater drinken? 

2  Merkwaardig is ook dat de meeste 
deskundigen niet precies weten of kof-
fie nu wel of niet gezond is. Koffie zou 
slecht zijn voor de bloeddruk. Koffie 
zou goed zijn voor het geheugen. Kof-
fie zou de cholesterolspiegel verhogen 
en dus de kans op een hartaanval en 
hersenbloeding vergroten. Koffie zou 
de kans op het optreden van de ziekte 
van Parkinson verkleinen, op het op-
treden van reuma vergroten. Wat moet 
je met deze tegenstrijdige berichten? 

3  Dr. Edith Feskens weet het ook 
nog niet precies. Zij is een van de on-
derzoekers die meewerkten aan het re-
cent verschenen rapport ‘Ons eten ge-
meten’. “Het is een van de eerste po-
gingen om zowel de positieve als de 
negatieve aspecten van voedingsmid-
delen op een rijtje te zetten en ze met 
elkaar te vergelijken”, vertelt ze trots. 
De hedendaagse wetenschap helpt de 
burger nu eenmaal niet bepaald bij 
vragen als: hoe gezond of ongezond is 
mijn kopje koffie? Feskens: “Te veel 
van mijn collega’s leggen alleen maar 
de nadruk op de negatieve aspecten 

van voedingsmiddelen.” Ze neemt vis 
als voorbeeld. De afgelopen jaren is er 
vrij veel aandacht geweest voor de ne-
gatieve aspecten van vis. Daarbij 
wordt vergeten dat de positieve effec-
ten van vis vele malen groter zijn dan 
de negatieve. Vis is een alternatief 
voor vlees. Wie vis eet, consumeert 
geen verzadigde vetten en krijgt in 
plaats daarvan de supergezonde on-
verzadigde vetten van de categorie 
omega-3 binnen. Je zou dus elke Ne-
derlander moeten toeschreeuwen: eet 
meer vis. 

4  Op ons verzoek probeert ze de ge-
zondheidsaspecten van koffie op een 
rijtje te zetten. Eerst de studies naar 
negatieve effecten van koffie. Dat het 
de bloeddruk met ongeveer tien pro-
cent verhoogt, blijkt het voornaamste 
negatieve gezondheidsaspect te zijn. 
Dat is niet zo onlogisch. Bloeddruk is 
een maat voor de hoeveelheid chemi-
sche stoffen die in het bloed aanwezig 
zijn. In koffie zitten heel veel van die 
chemische stoffen. Omdat een hoge 
bloeddruk een van de risicofactoren 
voor hart- en vaatziekten vormt, is kof-
fie een risico voor hartpatiënten. Maar 
in de praktijk wijzen studies niet duide-
lijk uit dat koffieleuten meer hartproble-
men hebben dan koffiemijders. En voor 
wie twijfelt, is er een simpel advies: 
drink cafeïnevrije koffie. De cafeïne in 
koffie is, als het om bloeddrukverho-
ging gaat, de schuldige. 

5  Er zijn ook diverse positieve effec-
ten te noemen. Een daarvan is dat ca-
feïne zeker bij ouderen de concentratie 
en het geheugen verbetert. Er zijn in-
middels diverse studies uitgevoerd die 
duidelijk maken, dat cafeïne de ver-
standelijke vermogens ten goede komt. 
Maar, zo vermoedt Feskens, zowel het 
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licht negatieve, bloeddrukverhogende 
effect als het licht positieve, intelligen-
tieverhogende effect van cafeïne, valt 
in het niet bij het belangrijkste gezond-
heidseffect van koffie: de bescherming 
tegen suikerziekte. In 2002 ontdekten 
Feskens en haar collega Rob van Dam 
dit als eersten. Bij meer dan 17.000 
Nederlanders onderzochten zij de rela-
tie tussen de consumptie van koffie en 
het optreden van suikerziekte. Die re-
latie bleek duidelijk aanwezig. Naarma-
te de mensen die aan het onderzoek 
meededen, meer kopjes koffie dron-
ken, bleken ze minder suikerziekte te 
hebben. 

6  Waar komt die gezonde werking 
van koffie vandaan? Welnu, het zit 
hem niet in de cafeïne. Die stof heeft 
juist een negatief effect op de suiker-
stofwisseling. Waarschijnlijk zit er in 
koffie een vitamine-achtige stof, chlo-

rogeenzuur, die het lichaam enerzijds 
beschermt tegen giftige stoffen en an-
derzijds een bepaald leverenzym een 
handje helpt. Iedereen die koffie drinkt, 
krijgt deze vitamine binnen en meer 
bakkies betekent dus meer vitamine. 

7  Koffie is met veel gezondheidsef-
fecten in verband gebracht. Koffie is 
niet zo goed voor de bloeddruk en dus 
ook niet voor hart en bloedvaten. Veel 
overtuigender is echter dat koffie be-
schermt tegen suikerziekte. Het is 
zelfs zo dat mensen die meer dan ze-
ven kopjes per dag tot zich nemen, de 
helft minder kans op suikerziekte heb-
ben dan mensen die twee kopjes of 
minder per dag drinken. 

8  Voelt u zich dus niet schuldig als u 
nog een kopje inschenkt. Het lijkt er 
immers zo langzamerhand op dat kof-
fie gezonder is dan in het verleden wel 
is aangenomen. 

 
 

Naar een artikel van Simon Rozendaal, 
Elsevier, 16 oktober 2004 
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Tekst 5 
 

Solliciteren is een kunst 
 

(1) Bij KLM herinneren ze zich hem 
nog: de dronken sollicitant. Duidelijk 
aangeschoten zwaaide deze het kan-
toor binnen en vroeg: “Eh, over welke 
functie ging het ook alweer?” Of de 5 
sollicitant die zich meldde, terwijl hij 
mobiel aan het bellen was. Beleefd 
vroeg hij aan degene met wie hij een 
eerste gesprek zou voeren, of deze 
even kon wachten. De sollicitant nam 10 
vervolgens alle tijd om het telefoonge-
sprek af te ronden. 
(2) Sollicitanten kunnen enorm de mist 
in gaan. Nu zijn dit extreme situaties, 
maar ook gewoon solliciteren is hard 15 
werken, volgens Lodewijk de Waard 
van adviesbureau GITP. “Solliciteren is 
niet leuk”, zegt hij. “Zeker als je een 
open sollicitatie naar een bedrijf stuurt, 
moet je extra je best doen en je flink 20 
verdiepen in de organisatie.” Veel star-
ters op de arbeidsmarkt verdiepen zich 
volgens De Waard te weinig in hun 
eerste werkgever. “Ze nemen snel de 
grote, bekende bedrijven. Pas als het 25 
solliciteren daar niet lukt, gaan ze na-
denken over de vraag: wat wil ik echt?” 
(3) Eén punt is meteen duidelijk: de tijd 
dat iemand na zijn opleiding een baan 
vindt door een kort overzicht van per-30 
soonlijke gegevens en een tweeregelig 
briefje naar een bedrijf te sturen, is 
voorbij. Werkgevers wensen een ge-
fundeerde onderbouwing van de solli-
citatie te lezen in een goede motivatie-35 
brief. Ze willen voelen dat de sollicitant 
nergens anders wil werken dan bij hen. 
Wie een baan bij een van de favoriete 
werkgevers van Nederland wil, kan 
zich er dus niet met een jantje-van-lei-40 
den van afmaken. 
(4) Onverschilligheid is hét element dat 

werkgevers tegen de borst stuit. Laat 
zien dat je je hebt verdiept in het be-
drijf waar je solliciteert. Laat in je brief 45 
proeven dat je juist bij óns wilt komen 
werken, zeggen de afdelingen Perso-
neelszaken van de 25 populairste 
werkgevers desgevraagd. 
(5) Zo vindt men het een absolute af-50 
knapper om in een cv1) of brief een 
naam aan te treffen, waaruit gelijk dui-
delijk wordt dat er sprake is van een 
standaardbrief, die (tegelijkertijd?) aan 
vele werkgevers is gestuurd. Vergeten 55 
in je motivatie de naam te verwijderen 
van het bedrijf waar je eerder gesollici-
teerd hebt, noemt verzekeringsconcern 
Interpolis een reden om iemand zeker 
niet uit te nodigen voor een kennis-60 
makingsgesprek. 
(6) Het is niet verbazingwekkend dat 
ieder jaar dezelfde concerns de top-25 
van favoriete werkgevers domineren. 
“Het zijn allemaal topbedrijven met een 65 
sterk imago”, schetst Jan Jacobs van 
bemiddelingsbureau FunktieMediair. 
“Bekend maakt bemind.” Neem Ahold, 
dat een paar jaar geleden erg negatief 
in de publiciteit kwam met het boek-70 
houdschandaal. Dat schandaal veroor-
zaakte een jaar een verminderde po-
pulariteit bij sollicitanten, maar het 
concern kwam snel weer terug in de 
toptien. 75 
(7) Jacobs vindt het jammer dat steeds 
dezelfde organisaties als favoriete 
werkgevers gelden. “Alsof daar iedere 
sollicitant terecht komt. Integendeel. 
Veel werkzoekenden komen terecht in 80 
de middelgrote en kleinere bedrijven.” 
(8) “Mensen willen bij het winnende 
team werken”, zegt beroepskeuze-ad-
viseur Lodewijk de Waard van GITP 

noot 1 cv: curriculum vitae, overzicht van persoonlijke gegevens 
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over de aanlokkelijkheid van de 25 be-85 
drijven. “Dan heb je een verhaal op 
verjaardagen. Maar het is er ook hard. 
Niet iedereen krijgt doorgroeimogelijk-
heden en vaak geldt: niet goed ge-
noeg, dan kun je vertrekken.” 90 
(9) Eén troost: om de echte toppers 
wordt nog gevochten door werkgevers. 
Voor hen zetten de bedrijven soms uit-
gebreide wervingsacties op touw om 
de potentiële zwaargewichten aan te 95 
trekken, voordat er kapers op de kust 
verschijnen. Wie die zwaargewichten 
precies zijn? Het is overdreven om te 
zeggen dat werkgevers een verlang-
lijstje hebben, maar sollicitanten met 100 
een economische, exacte of IT-oplei-
ding moeten zonder al te veel moeite 
aan de bak kunnen komen. 
(10) Alhoewel de echte schaarste op 
de arbeidsmarkt voorbij is, hoeft er 105 
door jongeren niet getreurd te worden 
volgens De Waard. “Jongeren worden 
een schaars goed en werkgevers moe-

ten leren leven met een markt waar 
een gebrek is aan jonge werknemers.” 110 
(11) Zo bespeurt adviesbureau KPMG 
“schaarste aan jonge sollicitanten met 
levenservaring, een uitgesproken per-
soonlijkheid, zelfbewustzijn, energie, 
een extravert karakter en passie voor 115 
het vak.” Ga er maar aan staan. En 
zulke toppers mét levenservaring zoe-
ken de werkgevers vrijwel allemaal in 
hun eigen vakgebied. 
(12) De oplossing voor dit tekort zal 120 
volgens Wilma Buis van Mercuri Urval 
bestaan uit het zelf opleiden van men-
sen. “Alleen werven op de arbeids-
markt werkt niet meer. Je zult het als 
bedrijf deels van eigen kweek moeten 125 
hebben.” Daarnaast voorziet zij dat 
werkgevers het niet langer goed vin-
den dat een sollicitant veel van baan 
verandert. “Kies zorgvuldig en durf dan 
te blijven. Solliciteren is meer dan rea-130 
geren op een functie; je gaat een ver-
bintenis aan voor langere tijd.” 
 

 
Naar een artikel van Leonoor Meijer, 
de Volkskrant, 27 augustus 2005 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

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

 
 

Tekst 1 
 

 1 Stel je voor dat je klasgenoot Boris voor zijn vervolgopleiding zelfstandig in 
Utrecht gaat wonen. Hij wil graag een laminaatvloer op zijn kamer. Boris moet 
hem zelf leggen en is niet zo handig. De vloer moet wel zeer lang meegaan en 
niet al te duur zijn. 
1 Welk merk kan hij het beste kiezen? 
 
............................................................................................................................ 
 
Boris wil zijn kamerinrichting zoveel mogelijk bij Ikea aanschaffen. 
2 Welk(e) merk(en) laminaat kan hij kopen bij Ikea? 
 
............................................................................................................................ 
 
Boris houdt van harde muziek. 
3 Hoe kan hij de laminaatvloer zó leggen, dat de buren niet zo veel last 

hebben van zijn muziek? 
 
............................................................................................................................ 
 
4 Hoe kan Boris op de verpakking zien of het laminaat geschikt is voor 

huishoudelijk gebruik? 
 
............................................................................................................................ 
 
5 Welke onderdelen wegen het zwaarst mee in de test van de 

Consumentenbond? 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 2 
 

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

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D E F 
 

 5 A B C D 
 
 

Tekst 4 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

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

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D  
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 21 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 22 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 23 1 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 
 

Schrijfopdracht 
 

 26 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-KB 

2006 
 
 
 

 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een tekstboekje en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 26 vragen, 1 samenvattingsopdracht en 1 schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 29 mei
13.30 - 15.30 uur
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TEKST 1  SLIMMER MOBIEL 
 

4p  1  Beantwoord onderstaande vragen in de uitwerkbijlage met gegevens uit de tekst 
‘Slimmer mobiel’ en de bijbehorende tabel. 

 
1 Welke mobiele telefoon is het duurst? 
2 Welke mobiele telefoon heeft het slechtste Testoordeel? 
3 Welke mobiele telefoon scoort matig op Gebruiksgemak? 
4 Welke mobiele telefoon scoort zeer goed op Geschiktheid voor Agenda? 
5 Welke mobiele telefoon heeft het minste Gewicht? 
6 Welke mobiele telefoon heeft geen Polyfone belgeluiden? 
7 Waar zijn de gsm’s getest? 
8 Hoe werd de duurzaamheid van de mobiele telefoons onderzocht? 
9 Welk nummer moet je bellen als je vragen over dit artikel (Slimmer mobiel) hebt? 
10 Op welke manieren kun je lid worden van Bond Online? 
 
 
TEKST 2  HOE STOPPEN MET ROKEN?  
 

11p  2  Vat de tekst Hoe stoppen met roken? samen in maximaal 125 woorden. Zorg ervoor 
dat alleen de volgende onderdelen aan bod komen in je samenvatting: 

 
1 de redenen waarom het goed is om met roken te stoppen 
2 de oorzaken van het feit dat het vaak niet lukt om met roken te stoppen 
3 de opvatting van Frenk en Dar over roken en de verslaving daaraan 
4 de belangrijkste voorwaarde om te kunnen stoppen met roken 
5 wat het moeilijk maakt om vol te houden als men met roken is gestopt 
6 de factor die de ex-roker stimuleert om door te zetten. 
 
Schrijf je samenvatting in volledige zinnen. Gebruik geen telegramstijl. 
 
 
TEKST 3  NAT 
 

1p  3 Wat is het voornaamste doel van deze advertentie? 
A de lezers amuseren 
B de lezers informeren 
C de lezers overtuigen 
D de lezers tot handelen aansporen 
 

1p  4 Bovenin de advertentie is sprake van “dit soort schilderkunst”. Welk soort schilderkunst 
wordt hier bedoeld? 
A de opgehangen briefjes van huizenbewoners 
B de schilderijen van vroegere kunstschilders 
C het werk van de huisschilder 
D het werk van hedendaagse kunstschilders 
 

1p  5 Voor wie is deze advertentie bedoeld? 
A voor huizenbezitters 
B voor iedere volwassen lezer 
C voor kunstliefhebbers 
D voor mensen die niet in schilderijen geïnteresseerd zijn 
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1p  6 Wat wordt bedoeld met het woord “Straks” in de tekst? 
de situatie die ontstaat  
A als de overheid de kunst in Nederland niet steunt 
B als u geen interesse voor oude kunst opbrengt 
C als u het Prins Bernhardfonds niet steunt 
D als u zich niet voor musea interesseert 
 
 
TEKST 4  RIMPELS? GEBRUIK JE VERSTAND! 
 

1p  7 Hoe leidt de schrijfster het onderwerp van de tekst in alinea 1 in? 
A door de belangrijkste begrippen alvast toe te lichten 
B door duidelijk te maken voor welke lezers zij schrijft 
C door enkele hoofdpunten uit de tekst te noemen 
D door vooraf een advies te geven 
 

1p  8 Wat is de relatie tussen alinea 2 en 3? 
A Alinea 3 geeft een voorbeeld bij het gestelde in alinea 2. 
B Alinea 3 noemt een gevolg van het gestelde in alinea 2. 
C Alinea 2 en 3 vormen samen een opsomming. 
D Alinea 2 en 3 vormen samen een tegenstelling. 
 

1p  9 Wat is volgens de alinea’s 1 tot en met 3 de aanleiding voor het schrijven van deze tekst? 
A de verschijning van het cosmeticakeurmerk 
B de winstcijfers van de cosmetica-industrie in 2002 
C een artikel over de middelen voor de eeuwige jeugd 
D een interview met professor Bos 
 

1p  10 In de zin “Het nieuwe cosmeticakeurmerk … geen valse beloften” (alinea 3) staan drie 
kenmerken van het cosmeticakeurmerk. 
 Welk kenmerk komt in de alinea’s 4 tot en met 7 het meest uitgebreid aan de orde? 

 
Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 11 en 12. 
Je kunt de tekst verdelen in vier delen: 
deel 1 alinea 1 
deel 2 alinea’s 2 en 3 
deel 3 alinea’s 4, 5 en 6 
deel 4 alinea 7 
 

1p  11 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 2 (alinea’s 2 en 3)? 
A Keurmerk als reactie op misleidende reclame 
B Keurmerk helpt vooral huidartsen 
C Kopers van cosmeticaproducten te goedgelovig 
D Strijd tussen huidartsen en cosmeticaproducenten 
 

1p  12 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 3 (alinea’s 4, 5 en 6)? 
A Cosmeticaproducenten niet deskundig 
B Duurdere producten vaak beter 
C Misleidende informatie 
D Moordende concurrentie tussen bedrijven 
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1p  13 In alinea 5 zegt professor Bos bij de bespreking van een bepaald schoonheidsproduct, 
dat je de veroudering van de huid kunt bestrijden met vitamine A. Hij betwijfelt of het 
product dat hij bespreekt, die veroudering tegengaat. 
 Welke twee redenen noemt hij voor zijn twijfel? 

Gebruik niet meer dan 20 woorden per reden. 
 

1p  14 Hoe kun je de inhoud van de laatste alinea (alinea 7) het beste weergeven? 
Alinea 7 
A bevat de conclusie van de schrijver. 
B bevat de mening van een deskundige. 
C noemt een nieuw aspect van het onderwerp. 
D verandert een eerder genoemd standpunt. 
 

1p  15 Welke zin geeft de hoofdgedachte van deze tekst het beste weer?  
A Dankzij het nieuwe cosmeticakeurmerk zal de kwaliteit van cosmeticaproducten beter 

worden. 
B De meeste cosmeticaproducten maken lang niet alles waar wat ze beloven, maar het 

nieuwe cosmeticakeurmerk geeft de koper enige garantie. 
C Doordat er weinig concurrentie is, zijn de meeste cosmeticaproducten veel te duur. 
D Uit een groot onderzoek blijkt, dat de meeste cosmeticaproducten niet de kwaliteit 

hebben die zij volgens de verpakking wel moeten hebben. 
 

1p  16 Wat is het voornaamste schrijfdoel van de auteur? 
A gevoelens tot uitdrukking brengen 
B de lezer informeren 
C de lezer overtuigen 
D de lezer tot handelen aanzetten 
 
 
TEKST 5  MONTIGNAC TEGEN JEUGDVET 
 

1p  17 Wat is de functie van de eerste twee alinea’s? 
In de eerste twee alinea’s leidt de schrijver het onderwerp van de tekst in door  
A de aanleiding voor het schrijven van de tekst te noemen. 
B een korte samenvatting van de tekst te geven. 
C het centrale probleem van de tekst te beschrijven. 
D informatie over de voorgeschiedenis te geven. 
 

1p  18 Montignac zegt dat voedingsdeskundigen door multinationals worden betaald om in het 
voordeel van die multinationals te adviseren (zie alinea 4). 

 In welke alinea van het tekstgedeelte alinea’s 7 – 10 wordt deze uitspraak het 
duidelijkst tegengesproken? 

 
1p  19 Montignac heeft niet veel op met de factor ‘gebrek aan beweging’ (zie alinea 5). 

 In welke alinea wordt zijn opvatting hierover het duidelijkst tegengesproken? 
 

Pagina: 827Voor 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).



600013-1-624o 5 ga naar de volgende pagina 

Gebruik de volgende informatie bij het maken van de vragen 20, 21 en 22. 
We kunnen de tekst verdelen in vijf delen: 
deel 1 alinea’s 1 en 2 
deel 2 alinea 3 
deel 3 alinea’s 4 tot en met 7 
deel 4 alinea’s 8 tot en met 10 
deel 5 alinea 11 
 

1p  20 Welk kopje geeft het beste de inhoud van deel 2 weer? 
A Montignacs bekende dieet 
B Montignacs beperkte succes 
C Montignacs nieuwste boek 
D Montignacs omstreden theorie 
 

1p  21 Welk kopje geeft het beste de inhoud van deel 3 weer? 
A De bijdrage van de voedselindustrie 
B Erfelijkheid of gebrek aan beweging 
C Gevolgen van een verkeerde opvoeding 
D Oorzaken van overgewicht 
 

1p  22 Welk kopje geeft het beste de inhoud van deel 4 weer? 
A Montignac vooral goede verkoper 
B Reactie uit de wetenschap 
C Rol van de werkende moeders 
D Voedseldeskundigen niet onafhankelijk 
 

1p  23 Hoe kun je volgens de tekst de houding van Montignac tegenover zijn tegenstanders in de 
industrie en de wetenschap het beste aanduiden? 
Montignac 
A legt zich erbij neer dat hij met de anderen van mening verschilt.  
B verdedigt steeds op een strijdbare manier zijn eigen standpunten. 
C vindt het onterecht dat de anderen hem als tegenstander beschouwen. 
D vindt het vanzelfsprekend dat hij in deze discussie gelijk heeft. 
 

1p  24 Hoe kun je de inhoud van alinea 11 het beste weergeven? 
Alinea 11 bevat: 
1 een advies 
2 een toekomstverwachting 
3 een samenvatting van de tekst 
4 een waarschuwing. 
Wat is juist? 
A 1 en 2 
B 2 en 3 
C 3 en 4 
D 1 en 4 
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1p  25 Wat is de hoofdgedachte van deze tekst? 
A De visie van Montignac op het ontstaan van zwaarlijvigheid wordt door deskundigen 

volledig genegeerd. 
B Montignac zegt dat voedseldeskundigen en de industrie schuldig zijn aan het 

toenemend overgewicht, maar zijn aanzien bij wetenschappers blijft gering. 
C Voedseldeskundigen zijn het eigenlijk wel eens met Montignac, maar ze kunnen dat 

niet toegeven vanwege hun afhankelijkheid van multinationals. 
D Volgens Montignac bestaat er een samenzwering tussen multinationals en 

voedseldeskundigen, waartegen de overheid zou moeten optreden. 
 

1p  26 Wat is de bedoeling van de schrijver met deze tekst? 
A aansporen tot handelen 
B informeren 
C overtuigen 
D waarschuwen 
 

1p  27 Een schrijver kan bij het schrijven van een tekst gebruik maken van de volgende 
middelen: 
1 feiten 
2 de mening van anderen 
3 zijn eigen mening. 
Waarvan maakt de schrijver van deze tekst gebruik? 
A alleen 1 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
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SCHRIJFOPDRACHT 
 
Dit onderdeel bevat één schrijfopdracht. Lees eerst de informatie en maak daarna de 
opdracht. 
 
Je bent begin april samen met een klasgenoot voorlopig lid geworden van de 
fitnessvereniging Avanti. Dat leek je wel gezellig, goed voor je conditie en goed voor je 
plan je na het examen aan te melden bij een sportopleiding.  
Jullie trainen in een nieuw fitnesscentrum in de buurt, waar jouw vereniging Avanti 
trainingsruimte huurt. Je bent er nu vier keer geweest en het bevalt je wel. De sfeer is 
prettig en er is keuze genoeg. 
Maar je hebt ook wel kritiek. Voor bepaalde programma-onderdelen word je ingedeeld bij 
vaste groepen en dat gebeurt nogal nonchalant. Er zitten mensen van jouw leeftijd in jouw 
groepen, maar ook van boven de zestig. Het niveau van de deelnemers is dus heel 
ongelijk. Bovendien gaat de belangstelling van de groepsleden vaak naar heel 
verschillende activiteiten uit.  
Soms is er bij de oefeningen geen personeel beschikbaar of zijn er alleen maar 
hulpkrachten die nauwelijks deskundig zijn. Je vraagt je af of dat wel veilig is voor de 
deelnemers als er sprake is van krachttraining, een onderdeel van veel activiteiten. 
Iedereen betaalt evenveel contributie en voor jou als scholier is het bedrag moeilijk op te 
brengen. Volgens jou moet er verschil gemaakt worden tussen mensen die werken en 
mensen die nog op school zitten. Er zijn maar weinig meisjes lid van de vereniging. Moet 
daar niet wat aan gedaan worden?  
Het restaurant dat in het weekend in het centrum open is, lijkt soms meer op een cafetaria 
dan op een “centrum voor verantwoorde voeding” zoals de folders van het fitnesscentrum 
vermelden. 
 
Na vier lessen, begin mei, moet je kiezen. Je besluit definitief lid van Avanti te worden, 
maar wel een kritisch lid. Je praat erover met een van de bestuursleden. Hij raadt jou aan 
er een kort artikeltje over te schrijven in het clubblad van Avanti. Daarin kun je precies 
uitleggen wat je van Avanti en van het nieuwe fitnesscentrum vindt. Anderen kunnen daar 
dan weer op reageren. 
Je besluit zo’n artikel te schrijven. Je gaat in op de keuzemogelijkheden, de sfeer, de 
deskundigheid van het personeel, de veiligheid van de activiteiten, de contributie, het 
lidmaatschap van meisjes, de groepsindeling, het eten in het restaurant en je besluit. 
 

10p  28 Artikel 
 Schrijf het artikel voor het clubblad van Avanti in de uitwerkbijlage. 
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Lees eerst de opdrachten in het opgavenboekje. Zoek daarna de antwoorden op in de hierna 
volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit 5 
bladzijden. 
 
TEKST 1  SLIMMER MOBIEL 
 

 1  Mobiele telefoons wor-
den steeds slimmer én gro-
ter. Voor bellers en sms-ers 
volstaat een compact model-
letje van €100. Wie een veel-
zijdiger exemplaar wil, be-
taalt makkelijk het dubbele 
of meer. Voor videotelefonie, 
de belofte van de nieuwe 
techniek UMTS, zijn nog 
nauwelijks telefoons te 
koop. 

 2  Een ‘smartphone’ – ofwel 
een slimme telefoon – was tot 
voor kort de benaming voor 
een duur hebbedingetje dat 
net als een computer kan wer-
ken met programma’s. Daar-
door kan zo’n mobieltje onder 
andere e-mailen, internetten 
en de agenda afstemmen met 
de computer thuis of op kan-
toor. Inmiddels kunnen heel 
wat gsm’s voor smartphone 
doorgaan, blijkt uit deze test 
van 15 nieuwe mobiele tele-
foons en 23 nog verkrijgbare 
modellen uit vorige tests. Ver-
reweg de meeste versturen en 
ontvangen mms-jes: berichten 
met al of niet bewegend beeld. 
Bijna allemaal transporteren 
ze gegevens via het GPRS-
netwerk, de snelle opvolger 
van het gsm-netwerk. Boven-
dien heeft de meerderheid een 
ingebouwde camera waarmee 
ook een videoclipje met geluid 
kan worden opgenomen en af-
gespeeld. Acht modellen spe-
len muziek in MP3-formaat af: 
de Sony Ericsson P900, K500i 
en K700i, de Nokia 6230, 3300 
en 3660, de Motorola MPx200 
en de Siemens SX–l. 

 3  Deze mini-zakcomputertjes 

zijn duurder dan hun voor-
gangers, maar niet beter in ge-
sprekskwaliteit, gebruiksge-
mak of accucapaciteit. Juist 
die onderdelen wegen het 
zwaarst in het testoordeel. Dat 
maakt dat twee ‘ouderwetse’ 
gsm’s in deze test toch als 
beste koop uit de bus komen: 
de Nokia 1100 (€100) en de 
Nokia 2300 (€110). Ze zijn 
goed, kosten het minst, maar 
ontberen moderne luxe, zelfs 
het inmiddels ingeburgerde 
kleurenscherm. 

 4  Mobiel op maat 
De keuze voor een mobieltje is 
heel persoonlijk. Wie alleen 
gesprekken voert – of zelfs al-
leen maar bereikbaar wil zijn – 
kan volstaan met een eenvou-
dig toestel. Ook sms-jes 
(tekstberichten) versturen gaat 
bijna altijd gemakkelijk; twee 
modellen blinken hierin uit: de 
Sony Ericsson P900 en de 
Nokia 3300. Liefhebbers van 
foto’s en filmpjes moeten kies-
keuriger zijn. Slechts twee 
gsm’s scoren goed op dit punt: 
de Sony Ericsson P900 en de 
Siemens S65. Geen enkele 
ingebouwde camera kan zich 
meten met een echte digitale 
camera, doordat de kwaliteit 
van de lens niet vergelijkbaar 
is. Plaatjes schieten voor een 
website of e-mailtje lukt hun 
allemaal. Hoewel de Sony 
Ericsson K500i en K700i en de 
Siemens S65 een camera aan 
boord hebben met wel 1,2 me-
gapixel, zijn de resultaten niet 
geweldig. Ook voor spelletjes-
fanaten, inclusief liefhebbers 
van muziek en hippe beltonen, 

en voor gebruikers van een di-
gitale agenda luistert de keuze 
van een mobieltje nauw. Daar-
om is de geschiktheid voor de-
ze vijf gebruiksmogelijkheden 
afzonderlijk beoordeeld. 

 5  De tabelkolommen onder 
‘Bijzonderheden’ zoomen nog 
verder in op de toestellen. Hier 
ziet u welke telefoons een 
nummer kunnen bellen, wan-
neer u slechts de naam van 
deze persoon uitspreekt (voice 
dialling). Telefoons met blue-
tooth kunnen tot maximaal 10 
meter draadloos communice-
ren met andere apparatuur, 
zoals een oortelefoon, een 
notebook of computer. 

 6  Mobiel design 
Hoe slimmer de telefoon, des 
te groter is hij. Dat is een vrij 
logische vuistregel, want al dat 
vernuft moet natuurlijk wel een 
plek hebben. Bovendien heb-
ben foto- en filmfuncties weinig 
nut op een beeldscherm van 3 
bij 3 centimeter. Een groter, 
uitklapbaar beeldscherm is dus 
de trend. Bijkomend voordeel 
hiervan is dat het scherm zo 
beschermd is tegen krassende 
sleutels of muntjes in uw 
jaszak en tegen onbedoelde 
bediening. Het is alleen wel 
even oefenen om het klepje 
met één hand open te krijgen. 

 7  Bij sommige telefoons hoef 
je niet voor ieder binnenko-
mend gesprek het toestel open 
te klappen: een extra scherm 
aan de buitenkant laat zien wie 
er belt, zodat je het gesprek 
eventueel kunt weigeren. De 
antenne is vaak ingebouwd, 
wat het toestel compacter 
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maakt. Vrouwen en kinderen 
hebben tegenwoordig hun ei-
gen uitvoeringen, in aangepas-
te vormgeving en kleuren. 

 8  Duurzaamheid 
In de praktijk is 20 procent van 
de mobieltjes al binnen twee 
jaar aan reparatie toe, blijkt uit 
een onderzoek door het Duitse 
computerblad Connect. Hoe-
lang de toestellen uit onze test 
meegaan, is niet te voorspel-
len. Aan de schok- en vocht-
bestendigheid zal het niet lig-
gen, want die is bij bijna alle 
geteste mobieltjes in orde. De 
software is de zwakste scha-

kel. Als de fabrikant via zijn 
website updates ter beschik-
king stelt, is het verstandig de-
ze op te halen. Daarvoor is het 
nodig de mobiele telefoon te 
verbinden met de computer. 

 9  Toekomst 
UMTS is de techniek die veel 
sneller mobiel dataverkeer mo-
gelijk maakt, zoals videotele-
fonie. De telefoonmaatschap-
pijen hebben er vier jaar gele-
den al miljarden voor betaald, 
maar gemeengoed is het nog 
lang niet. Vodafone zegt een 
dekking van 55 procent te heb-
ben, KPN noemt een percen-

tage van 40. Speciale UMTS-
toestellen zijn in Nederland 
nog nauwelijks verkrijgbaar. 
Een gesprekspartner in de 
ogen kijken tijdens het bellen 
kan dus nog niet. Voorlopig 
moeten we het doen met een 
eenvoudig mms’je. 

 10  CONCLUSIE 
Veeleisende gebruikers krijgen 
een steeds ruimere keus. Toe-
stellen met een ingebouwde 
camera kunnen zeker geen 
gewone digitale camera ver-
vangen. Meer variatie in ont-
werp en grotere, uitklapbare 
schermen zijn de trend. 

 
Waar of niet waar? 
1. Het verbod op mobiel bellen bij de benzinepomp, in het vliegtuig en in het ziekenhuis is 
overbodig. 
Niet waar. Pompstations gebruiken draadloze verbindingen tussen de ‘pompeilanden’ en de 
kassa. Bellen naast de pomp kan zo’n verbinding verstoren. In het ziekenhuis en het vliegtuig 
bestaat het risico dat apparatuur ontregeld raakt wanneer er veel mobiele telefoons aan staan. 
2. De straling van mobiele telefoons is ongevaarlijk voor de gezondheid. 
Waar. Onze Belgische collega’s hebben hier onderzoek naar gedaan en geconcludeerd dat de 
huidige generatie gsm’s ruim onder de in Europees verband vastgestelde normen blijft. 
3. Bellen in de auto wordt binnenkort wettelijk verboden. 
Niet waar. Bellen met de telefoon in de hand wordt bestraft met een boete van €140, maar 
handsfree bellen is en blijft toegestaan. Toch kan ook handsfree bellen gevaarlijk zijn, omdat 
de aandacht van de bestuurder voor het verkeer om hem heen kan verslappen door het bellen. 
Een verbod zou echter nauwelijks te handhaven zijn. 
 

 
De test: wat en hoe 
De gsm’s zijn getest in een laboratorium en in de praktijk. Aan de hand van het formaat, het 
gewicht, de menu’s en het toetsenbord is het gebruiksgemak beoordeeld. Met diverse tests in 
een vochtige omgeving en een valtest hebben we de duurzaamheid onderzocht. Ook testten 
we hoelang elk toestel functioneert en hoe snel de accu weer is opgeladen. 
 
 

 Vragen over dit artikel? Bel de Gidslijn: (070) 445 40 00 
 Alle tot nu toe geteste en verkrijgbare gsm’s vindt u op Bond Online. Lid worden? Kijk 

hieronder. 
 
 
Lid worden? 
) met de bestelkaart achterin deze gids 

 (070) 445 45 45 
 www.consumentenbond.nl 
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Bond online; makkelijk en snel! 
 
In één klik goed geïnformeerd! 

 
 
Stofzuiger kapot? Dvd-schijfjes nodig? Met Bond Online (ons besloten domein op 
www.consumentenbond.nl) tovert u in een klik onze testresultaten met een koopadvies 
tevoorschijn. U wenst een digitale camera met zoomlens, flits en toch goedkoop? Geef uw 
voorkeuren door aan de Productkiezer van Bond Online en u weet meteen welk product het best 
bij u past. Bond Online werkt makkelijk, snel en interactief. Zo stapt u voortaan goed geïnformeerd 
de winkel binnen! 
 
Bond Online is de optimale aanvulling op uw Consumentengids. En nu heeft u al voor 
slechts €14 per jaar toegang. Twijfel dus niet en vul snel de bestelkaart in deze gids in. 
 
 
De aanbevelingen bij tests zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
• Een beste koop (‘goede kwaliteit voor een redelijke prijs’) moet minimaal 70 punten in het 

Testoordeel hebben; scoort geen enkel product 70 punten, dan is 60 punten toereikend. 
• Een voordelige keus (‘kwalitatief minder dan beste koop, maar goedkoper’) moet minimaal 50 

punten hebben. 
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Geschiktheid voor Bijzonderheden 

Merk & Type 

Onze richtprijs 1) 

Prijzen van/tot 1) 

Goedkope winkels 

Testoordeel 
(schaal 1–100) 

Gebruiksgem
ak 

(inclusief m
eenem

en) 

Duurzaam
heid 

Gesprekken 

SM
S 

Agenda 

Gewicht 

Antenne ingebouwd 
GPRS 

Bluetooth 
Kleurenscherm

 
Extra scherm

 
M

M
S 

Polyfone belgeluiden 
Voice dialling 

 € € 2)  12% 5% 35% 10% 5% g         
Samsung SGH–E600 320 275/370 14 68 + + + + □ 90  √  √ √ √ √  
Nokia 6230 400 340/450 14,21 68 + □ □/+ + + 98 √ √ √ √  √ √ √ 
Sony Ericsson P900 720 600/830 14,21 68 □ + + + + + + 154 √ √ √ √  √ √ √ 
Nokia 3100 150 130/210 18,21 67 + + + + – 85 √ √  √  √ √  
Samsung SGH–X100 180 125/230 13,18 66 + + + + – 85 √ √  √  √ √  
Nokia 6220 300 250/400 4,9,17,18,21 66 + + + + □ 93 √ √  √  √ √ √ 
Nokia 6820 340 300/430 15,21 66 + + + + + 101 √ √ √ √  √ √ √ 
Samsung SGH–P510 400 345/450 5,18,21 66 □ + + + – 112  √  √ √ √ √  
Nokia 5140 340 290/430 21 65 + + + + + 101 √ √  √  √ √ √ 
Nokia 7200 440 360/500 21 65 □ + □/+ + □ 115 √ √  √ √ √ √ √ 
Samsung SGH–D410 500 450/550 20 65 □ + + + □ 116  √  √  √ √  
Samsung SGH–C100 180 130/245 2,3,5,10 64 + + + + – 77 √ √  √   √  
Samsung SGH–X450 200 170/270 18,21 64 + + + + – 79  √  √  √ √  
Samsung SGH–X600 250 200/320 13 64 + + + + – 79  √  √  √ √  
LG G7050 350 350/390  64 + + + + – 92  √  √  √ √ √ 
Samsung SGH–E800 480 400/510 9,18,21 64 + + □/+ + – 94 √ √  √  √ √  
Nokia 6610I 240 190/285 14,18,21 63 + + + + □ 86 √ √  √  √ √  
Nokia 3300 250 200/380 2,5,8,18 63 □ □ □/+ + + □ 129 √ √  √  √ √ √ 
Sony Ericsson K500I 280 240/300 21 63 + + + + + 86 √ √  √  √ √ √ 
Siemens S65 410 350/440 21 63 + + □ + + 103 √ √ √ √  √ √  
Nokia 1100 100 90/140 6 62 + + + + – – 87 √        
Nokia 2300 110 99/150 21 62 + + + □ – – 92 √      √  
Nokia N–Gage QD 230 210/290  62 – + □/+ + + 144 √ √ √ √  √ √ √ 
Siemens CF62 170 135/200 16,21 61 + + + □/+ + – 84 √ √  √ √ √ √ √ 
Sony Ericsson K700I 430 350/480 21 61 + + □/+ + + 95 √ √ √ √  √ √ √ 
Motorola V600 440 370/510 21 61 □ + □/+ + □ 126  √ √ √ √ √ √ √ 
Motorola MPx200 480 440/550  61 □ + □ + □ 119 √ √  √ √ √ √ √ 
Sony Ericsson T230 120 80/170 18,21 60 + + □/+ □ – 81 √ √  √  √ √  
Siemens M55 180 125/190 11,12,18,19 60 + + □/+ + □ 82 √ √  √  √ √ √ 
Siemens CX65 250 200/330 21 60 + □ □ + □ 93 √ √  √  √ √  
Siemens C62 140 99/190 4,14,19,21 59 + + □/+ + – 75 √ √  √  √ √  
Sony Ericsson T630 250 200/330 2,17,21 59 + + □/+ + + 92 √ √ √ √  √ √ √ 
Siemens M65 300 250/375 21 59 + + □ + □ 105 √ √  √  √ √  
Siemens SX–1 450 400/650 18 59 □ □ □ + + 118 √ √ √ √  √ √ √ 
Panasonic X70 470 460/480  59 + + + □/+ + + 91  √ √ √ √ √ √ √ 
Nokia 3660 380 300/400 4,21 58 □ + □ + + 130 √ √ √ √  √ √ √ 
Motorola V80 470 400/500 1,21 58 □ + □/+ □ + 111 √ √ √ √  √ √ √ 
Sony Ericsson Z200 180 155/250 21 54 □ + □ + – 99 √ √  √ √  √  
+ + = zeer goed; + = goed; □ = redelijk; – = matig; – – = slecht 
 
1) Gebaseerd op onze waarneming 

in oktober; prijzen wisselen snel. 
Door aanbiedingen in combinatie 
met abonnement of prepaid zijn 
kortingen tot meer dan €200 niet 

uitzonderlijk. 
2) Bij de genoemde winkels troffen 

we de geteste gsm’s ten minste 
10% onder onze richtprijs aan. Bij 
uw winkelkeuze kunnen ook 

meespelen: nabijheid en 
deskundigheid, service en 
vriendelijkheid van personeel. Let 
bij aankoop via internet op 
mogelijk bijkomende kosten 
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(BTW, verzendkosten e.d.) 
  1 = BCC 
  2 = Block Budgetstore 
  3 = Dixons 
  4 = Mediamarkt (Alkmaar) 
  5 = Mediamarkt (Almere) 
  6 = Mediamarkt (Amsterdam 

Zuid-Oost) 
  7 = Mediamarkt (Enschede) 
  8 = Mediamarkt (Heerlen) 
  9 = Mediamarkt (Hengelo) 
10 = Mediamarkt (Leeuwarden) 
11 = Mediamarkt (Maastricht) 
12 = Mediamarkt (Rotterdam 

Alexandrium) 
13 = Mediamarkt (Zwolle) 
14 = MyTelecom (Leeuwarden) 
15 = Orange 
16 = TellMe 
17 = T for Telecom 
18 = TotalCall (Zaandam) 
19 = Vodafone Citypoint 
20 = Vroom&Dreesmann 
21 = Internetwinkel 

 
FABRIKANTEN / IMPORTEURS 
LG: (036)547 87 77, www.lge.nl 

Motorola: 0800-022 27 43, 
www.motorola.nl 
Nokia: 0900-202 19 77 (45 cpm), 
www.nokia.nl 
Panasonic: (073) 640 25 02, 
www.panasonic.nl 
Samsung: 0900-202 00 88 (10 cpm), 
www.samsung.nl 
Siemens: 0900-333 31 00 (€1 per 
gesprek), www.siemens.nl 
Sony Ericsson: (020) 658 18 88, 
www.sonyericssonmobile.com 

 
 
Op de volgende manier kunt u uw eigen Testoordeel berekenen: 
1 Bepaal voor elke kolom met onze beoordelingen, voor hoeveel procent u die wilt laten 

meewegen. Samen moeten de percentages op 100 uitkomen. 
2 Ken aan onze beoordelingen een waarde toe, waarbij - - = 0,1; - = 0,3; □ = 0,5; + = 0,7 en 

+ + = 0,9. 
3 Vermenigvuldig elke beoordeling met het percentage dat u aan de kolom heeft toegekend. 
4 Tel de uitkomsten per merk bij elkaar op; dan krijgt u uw eigen Testoordeel. 
 
N.B. De genoemde berekeningsmethode is een benadering van de door ons gehanteerde. Uw 

berekende Testoordelen kunnen afwijken van de onze, omdat wij o.a. uitgaan van de 
exacte onderliggende waarde van de beoordeling, die we vanwege de overzichtelijkheid in 
de tabel niet vermelden. Ook hanteren we vaak ‘doorslagfactoren’; zie daarvoor De test: 
wat en hoe. 

 
          Naar een artikel in de 
          Consumentengids, december 2004

Pagina: 836Voor 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).



600013-1-624t 7 ga naar de volgende pagina 

TEKST 2 HOE STOPPEN MET ROKEN? 
 

 1  Sinds de overheid met ingang van dit jaar 
iedere werknemer het recht heeft gegeven op 
een rookvrije werkplek, hebben verstokte ro-
kers geen andere keus meer dan uit te wijken 
naar aparte benauwde rookhokjes, balkons en 
portieken om hun onbedwingbare behoefte 
aan tabaksrook te bevredigen. Sommigen 
hebben dat ervoor over; anderen bedenken 
dat ze zich liever niet als uitgestotene laten 
behandelen en maar beter kunnen stoppen. 

 2  Dat is geen slecht idee. Stoppen met 
roken scheelt niet alleen veel geld, maar ook 
tijd. Vooral als je voor elke sigaret in een 
aparte ruimte moet gaan zitten, waar je 
meestal niet kunt doorwerken. Stoppen is ook 
goed voor het imago. Wordt een roker 
tegenwoordig al gauw gezien als iemand die 
zichzelf niet in de hand heeft, een stopper 
toont zich juist een man of vrouw met 
wilskracht en doorzettingsvermogen. 

 3  Stoppen met roken is verder goed voor het 
lichaam. Tabaksrook bevat immers meer dan 
vierduizend chemische verbindingen, waaron-
der nicotine, koolmonoxide, teer en agressie-
ve gassen. Vijftig van deze verbindingen zijn 
kankerverwekkend. De giftige stoffen in ta-
baksrook richten overal in het lichaam schade 
aan en verhogen op den duur de kans op 
allerlei aandoeningen. 

 4  Stoppen met roken is verstandig, maar wel 
bijzonder moeilijk. Bijna de helft van de rokers 
zou wel willen stoppen en doet ook geregeld 
een poging daartoe, maar slechts honderddui-
zend per jaar lukt het definitief. Waardoor lukt 
het de anderen niet? Ze willen langzaamaan 
minderen, maar daarmee blijft de lichamelijke 
en geestelijke behoefte aan nicotine in stand. 
Ze proberen allerlei hulpmiddelen, zoals nico-
tinepleisters of -kauwgom, maar dat is slechts 
uitstel van ellende. Ze houden zichzelf voor 
dat roken eigenlijk helemaal niet zo ongezond 
is. Er zijn immers genoeg voorbeelden van 
rokers die heel oud worden. Ze maken zich-
zelf ook wijs dat ze moeten opboksen tegen 
een kracht die sterker is dan hun eigen wil: de 
verslaving aan nicotine. En zij gaan piekeren 
over allerlei vragen: of ze het wel volhouden, 
of ze de spanning wel aankunnen, of ze niet 
te dik zullen worden en of ze geen ontwen-
ningsverschijnselen zullen krijgen. 

 5  Volgens de onderzoekers Hanan Frenk en 
Reuven Dar van de universiteit in Tel Aviv in 
Israël is namelijk wetenschappelijk nog steeds 
niet onomstotelijk bewezen dat nicotine een 
verslavende stof is. Het is weliswaar giftig en 
roept daardoor allerlei verschijnselen in het li-
chaam op, ook bij onthouding, maar dat is wat 
anders dan verslavend. 

 6  Volgens Frenk en Dar zijn verstokte rokers 
niet het slachtoffer van een verslavend stofje, 
maar van een slechte gewoonte die ze zich-
zelf hebben eigen gemaakt en die ze dus ook 
kunnen afleren. ‘Gewoon kappen ermee’, luidt 
hun advies. De praktijk schijnt hun gelijk te 
geven. Vraag aan geslaagde stoppers wat de 
belangrijkste factor in hun succes was en ze 
zullen antwoorden: “de vastberaden 
beslissing”. 

 7  Zowel de lichamelijke als de geestelijke  
ontwenningsverschijnselen zijn er niet minder 
om. Vooral de eerste week moet het lichaam 
ontgiften. Dat gaat gepaard met griepachtige 
verschijnselen zoals hoofdpijn, spierpijn en 
keelpijn. Ook heeft de stopper vaak last van 
onrustgevoelens en concentratieverlies. De 
spijsvertering en de eetlust normaliseren zich 
en dat betekent niet zelden een paar kilo erbij. 
De sterke zin in een sigaret, sigaar of pijp 
overvalt de stopper in de eerste weken 
voortdurend. Sommigen dromen er zelfs van. 
En natuurlijk is er almaar dat nerveuze gevoel 
‘naakt’ en onbeholpen te zijn zonder sigaret in 
de hand. 

 8  Toch overwint de vastberadenheid. Het 
onwrikbare besluit fungeert als een soort red-
dingsboei in wild water. Wie hem niet loslaat, 
komt al na een paar weken in rustiger vaar-
water terecht, doordat de voordelen van niet-
roken langzaam maar zeker merkbaar wor-
den, zoals het minder duf en moe zijn, minder 
hoofdpijn hebben, minder hoesten, een betere 
ademhaling, meer reuk en smaak, een frissere 
huid, beter slapen, een veel betere conditie, 
enzovoorts. Dergelijke factoren stimuleren de 
stopper om steeds positiever over zijn besluit 
te worden. 

 9  Volgens de Leidse gezondheidsweten-
schapper Arie Dijkstra is zo’n positieve instel-
ling van wezenlijk belang om het te kunnen 
volhouden. Wie blijft denken dat door met 
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roken te stoppen allerlei genoegens verdwij-
nen, is gedoemd te falen. Er komt juist meer 
voor terug, ook al is dat niet onmiddellijk. 

Daaronder vallen ook de trots en voldoening 
dat het eindelijk gelukt is. 
 

Naar een artikel van José van de Sman, 
Elsevier, 3 januari 2004 
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TEKST 3  NAT 
 

 

Straks heb je alleen nog dit soort schilderkunst 
 
Ons land kent vele toneelgezelschappen. Miljoenen landgenoten maken muziek. Daarnaast zijn er 
talloze monumenten die bezocht, bewoond en bewonderd kunnen worden. Zo’n kleurrijke cultuur 
moet gekoesterd worden. En dat lukt niet alleen met overheidsgeld. Gelukkig springt het Prins 
Bernhard Cultuurfonds vaak bij. Per jaar steunen wij 3500 culturele projecten, groot en klein. Onze 
donateurs zorgen ervoor dat cultuur toekomst heeft. Word ook donateur en geef cultuur de kans. 
Kijk op www.cultuurfonds.nl of geef direct op Giro 500900. 
 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft cultuur de kans. U ook? 
Word donateur 

 
www.cultuurfonds.nl 
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TEKST 4  RIMPELS? GEBRUIK JE VERSTAND! 
 

 1  Rimpels, plooien, wallen, putten, ze ho-
ren onvermijdelijk bij het leven. Maar wie wil 
die harde waarheid onder ogen zien? We ge-
ven met zijn allen miljarden euro’s uit aan 
zalfjes, maskers en antirimpelcrèmes om ten-
minste het idee te hebben dat we er alles 
aan doen om jong te blijven. Maar ondanks 
de beloften van cosmeticabedrijven is de 
eeuwige jeugd nog steeds niet te koop. 

 2  Professor Jan D. Bos, huidarts in het 
Academisch Medisch Centrum in Amster-
dam, krijgt regelmatig mensen op zijn 
spreekuur die hem vragen iets voor te schrij-
ven tegen de groeven in hun gezicht of de 
deuken in hun dijen. Als hij dan zegt dat al-
leen een plastisch chirurg een oplossing kan 
bieden, worden de patiënten boos. Want bij 
elke parfumerie zien ze wel een immense 
voorraad crèmes en lotions, waarvan de ver-
pakkingen zeggen dat ze de oplossing zijn 
tegen kraaienpoten, wallen of cellulitis1. 
“Mensen hebben totaal verkeerde ideeën 
over hun huid. Door al die cosmeticarecla-
mes denken ze dat elk probleem met een 
zalfje is op te lossen”, zegt Bos. “Ik begrijp 
wel dat die cosmeticabedrijven van alles ver-
zinnen, want er is een markt voor. Maar wij 
dermatologen hebben er hinder van. Wij krij-
gen mensen op het spreekuur die zeggen: 
‘Dokter, mijn haar valt uit, moet ik nu vitami-
neshampoo gebruiken?’ Dat zijn we zat. 
Daarom zeggen we nu: tot hier en niet 
verder.” 

 3  Twee jaar lang heeft Bos als voorzitter 
van het Nationaal Huidfonds geijverd voor 
het opzetten van een keurmerk voor cosmeti-
ca. Dit voorjaar is het zover, maar gemakke-
lijk ging het niet, want de cosmeticawereld 
weigerde elke medewerking. Het nieuwe cos-
meticakeurmerk van het Nationaal Huidfonds 
garandeert de consument drie dingen: het 
product voldoet aan de Europese en Neder-
landse wetgeving, het is vrij van stoffen die 
irritatie kunnen veroorzaken en op de ver-
pakking staan geen valse beloften. Bos: “Dat 
vinden wij belangrijk, omdat cosmeticabedrij-
ven nu nog straffeloos van alles over hun 
product kunnen beweren.” 

 4  Om de proef op de som te nemen, leggen 
we Bos een willekeurige verzameling cosme-
tica voor die hij gewapend met een vergroot-
glas bekijkt. “Prachtige verpakking”, oordeelt 
hij, wanneer hij een klein potje crème bestu-
deert. De tekst belooft iets te doen aan wal-
len en rimpels, met behulp van liposomen. 
“Ah, liposomen,” zegt Bos. “Ik zal het u even 
uitleggen. De buitenste laag van de huid is 
een hoornlaag die tot taak heeft alle ellende 
tegen te houden en dat kan hij heel goed. 
Water gaat er al niet doorheen, waarom lipo-
somen dan wel? Liposomen zijn vetbolletjes 
die zo’n dertig jaar geleden zijn uitgevonden 
met het idee dat ze in de huid zouden kun-
nen doordringen om daar een stofje af te le-
veren. Maar er is nooit bewezen dat liposo-
men zo werken. Toch roept de term bij de 
consument het gevoel op dat hij een weten-
schappelijk verantwoord product in handen 
heeft. In wezen is het gebruik van liposomen 
een dure manier om vet op de huid aan te 
brengen. Begrijp me niet verkeerd, het bedrijf 
dat dit maakt, beschikt over laboratoria waar 
huidartsen rondlopen. Er zit heel veel kennis 
in hun producten, maar in hun reclame gaan 
ze soms te ver.” 

 5  Vervolgens bekijkt hij een ander product. 
Op de verpakking staat dat vitamine A is toe-
gevoegd en dat de crème onmiddellijk kraai-
enpootjes bij de ogen gladder maakt alsof 
het een ‘milde facelift’ is. Bos: “Van vitamine 
A weten we dat die in een bepaalde concen-
tratie effect heeft op de veroudering van de 
huid. Dus zegt de fabrikant: ‘We doen vitami-
ne A in onze nieuwe antirimpelcrème.’ Maar 
om uit te zoeken hoeveel er precies in moet 
zitten en in welke samenstelling, is een ont-
zettend duur onderzoek nodig. Het lijkt mij 
sterk dat dat voor deze crème is uitgevoerd. 
Bovendien kunnen rimpels ook minder zicht-
baar worden doordat de huid is gezwollen, 
want vitamine A is licht irriterend. Maar daar-
mee bestrijd je de veroudering van de huid 
niet.” 

 6  Een bekende gel tegen cellulitis kan Bos 
evenmin overtuigen. Op het potje staat dat 
de huid vanaf het eerste gebruik zachter 
aanvoelt. “Ja, logisch”, zegt Bos. “Dat komt 
doordat de hoornlaag vochtig wordt gemaakt, noot 1 cellulitis: veroudering van onderhuids bindweefsel 
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maar dat kun je ook met vaseline doen. Het 
is onmogelijk om met zo’n crème cellulitis te 
bestrijden. Maar ja, cellulitis maakt de huid 
onregelmatig. Een dij met putjes bijvoorbeeld 
is niet mooi. Daar lijden mensen onder. Dus 
spelen fabrikanten erop in. Doordat we ons 
veel wassen, poetsen we de natuurlijke be-
schermende laag van onze huid af. Die moe-
ten we weer aanvullen. Dat doe je met vet. 
Daarvoor kun je een potje van vier euro of 
vierhonderd euro kiezen, maar in wezen 

maakt het weinig uit. Je moet niet denken dat 
zo’n dure crème beter helpt.” 

 7  Na het betoog van professor Bos vraag je 
je vertwijfeld af of je als weldenkend mens 
dan nog wel cosmetica moet gebruiken. Bos 
heeft zijn antwoord klaar. “Gebruik je ver-
stand! Bijna alles is goed, als er maar vet in 
zit. Maar als je het leuk vindt om veel geld 
aan mooie potjes uit te geven, dan doe je dat 
toch gewoon? Zolang je maar niet klakkeloos 
alles gelooft wat op die potjes beloofd wordt.” 

 
Naar een artikel van Renate van der Zee, 
HP/De Tijd, 24 januari 2003 
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TEKST 5  MONTIGNAC TEGEN JEUGDVET 
 

 1  Op de lagere school werd Michel Montig-
nac door zijn klasgenootjes vaak gepest van-
wege zijn gewicht en zijn gymleraar hield de 
jonge Michel aan de rest van de klas voor als 
afschrikwekkend voorbeeld. Van zijn overge-
wicht kwam hij pas af in de jaren tachtig, hoe-
wel hij toen voor zijn werk dagelijks zwaar 
moest lunchen. Om dat te overleven dokterde 
hij een eigen dieetmethode uit, waarmee hij in 
drie maanden zestien kilo verloor. 

 2  Dat succes zette hem in 1987 aan tot het 
schrijven van zijn boek Ik ben slank, want ik 
eet. Hij keerde zich daarin tegen de gangbare 
opvatting dat overgewicht moet worden be-
streden met minder eten en een calorieëndi-
eet. Montignac bracht de voor velen bevrij-
dende boodschap dat je aan de lijn kon doen 
door te blijven eten, mits je zijn methode, het 
vermijden van bepaalde voedselcombinaties, 
zou toepassen. 

 3  Met zijn nieuwste boek Voorkomen en be-
strijden van zwaarlijvigheid bij kinderen, dat 
afgelopen vrijdag in Frankrijk verscheen, 
mengt Montignac zich in de actuele discussie 
over het groeiende leger van dikzakjes. Van 
de Franse tienjarigen kampt nu al 12,7 pro-
cent met overgewicht, bij de zesjarigen ligt 
dat zelfs op 14 procent. De Franse jeugd doet 
zo mee met de Europese trend die aangeeft 
dat binnen tien jaar één op de vier kinderen 
aan zwaarlijvigheid lijdt, als er niets aan ge-
daan wordt. 

 4  In zijn nieuwe boek doet Montignac een 
scherpe aanval op de voedseldeskundigen en  
de voedingsindustrie die producten op de 
markt brengt, die voor een deel de vervetting 
van de jeugd veroorzaken. Deze producten 
scoren veel te hoog op de door Montignac 
toegepaste ‘glycemische index’. Die bepaalt 
in welke mate de suikerspiegel na het nutti-
gen van een maaltijd verhoogd blijft. Hoe ho-
ger de bloedsuikerspiegel, des te meer insu-
lineproductie en als gevolg daarvan des te 
meer vet, luidt de analyse van Montignac. Hij 
vermoedt dat er sprake is van een ‘stilzwij-
gende samenzwering’: de multinationals beta-
len voedingsdeskundigen om die gezond-
heidsadviezen te geven, die passen bij de 
marketing van hun producten. 

 5  Behalve slechte voeding worden ook ge-

brek aan beweging en erfelijke bepaaldheid 
wel genoemd als verklarende factoren voor 
zwaarlijvigheid. Montignac heeft met beide 
niet veel op. Zijn vader bijvoorbeeld woog 120 
kilo en zelf was hij ook dik, maar aan dat erfe-
lijke lot wist hij met goede voeding te ontko-
men. Kinderen van drie tot vijf jaar bewegen 
altijd veel. Toch zie je op die leeftijd grote ver-
schillen in dikte. Die kun je alleen verklaren, 
als je naar hun voedingspatronen kijkt. 

 6  De industrie en de voedingsdeskundigen 
mogen dan de grootste boosdoeners zijn, 
Montignac laat ook de rol van de moeders 
niet onbesproken. Vroeger letten zij op het 
eten van hun kinderen, maar nu zijn ze van-
wege hun werk veel afwezig. Gebrek aan 
aandacht kan een kind tot extra eten aanzet-
ten, meent hij. Ook is er in zijn ogen een cul-
tuur van toegeeflijkheid ontstaan. Omdat 
moeders hun kinderen te weinig zien, zijn ze 
eerder geneigd de kinderen hun zin te geven. 

 7  Dat moeders werken, is een gegeven, 
geeft Montignac toe. “Daarom richt ik mijn kri-
tiek vooral op de voedingsdeskundigen. Zij 
gaan door met het verspreiden van de bood-
schap dat het goed komt wanneer de jeugd 
minder eet, meer beweegt en minder voor de 
tv hangt. Maar zo eenvoudig is het niet.” 

 8  De kans dat zijn nieuwe boek hem alsnog 
wetenschappelijke erkenning brengt, lijkt niet 
groot, als je afgaat op de reactie van de Fran-
se voedseldeskundige mevrouw Cassuto, ge-
specialiseerd in de voeding van zwaarlijvige 
kinderen. Zij verbaast zich er hogelijk over dat 
Montignac het belang van lichamelijke inspan-
ning zo bagatelliseert. “Uit alle onderzoeken 
komt juist naar voren hoe belangrijk die factor 
is. De strijd tegen een zittend bestaan is es-
sentieel om zwaarlijvigheid te voorkomen.” 

 9  In het algemeen slaat Montignac in haar 
ogen de plank mis door eenzijdig de nadruk 
op voeding te leggen. “Het staat vast dat dik-
heid door een complex van factoren wordt 
veroorzaakt. Meneer Montignac is geen we-
tenschapper, maar een goede marketingman. 
Dat is hij altijd geweest.” 

 10  Mevrouw Cassuto bestrijdt dat de onaf-
hankelijkheid van de voedingsdeskundigen in 
gevaar komt, hoewel zij veelal geld van de in-
dustrie krijgen om onderzoek te doen. Ze 
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vindt het niet zinvol om de positie van wer-
kende moeders in de discussie te betrekken. 
“Wat wil hij dan? Dat alle vrouwen weer ach-
ter het aanrecht gaan staan? Ik vind het trou-
wens principieel verkeerd om alleen naar de 
moeders te wijzen. Er zijn ook nog vaders, 
kindermeisjes en de kinderen zelf.” 

 11  Mevrouw Cassuto raadt kinderen aan 
goed en rustig te eten en minder. Dat laatste 
is de grote steen des aanstoots voor Montig-
nac. De vete tussen hem, de voedselindustrie 
en de wetenschap duurt dus vermoedelijk 
voort. 
 

 
Naar een artikel van Fokke Obbema, 
de Volkskrant, 9 september 2003 

 

einde 600013-1-624t* 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage. 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
TEKST 1  SLIMMER MOBIEL 
 

 1 Vul onderstaande tabel in. 
 Merk & Type 

1 Welke mobiele telefoon is het 
duurst? 

 

2 Welke mobiele telefoon heeft het 
slechtste Testoordeel? 

 

3 Welke mobiele telefoon scoort matig 
op Gebruiksgemak? 

 

4 Welke mobiele telefoon scoort zeer 
goed op Geschiktheid voor 
Agenda? 

 

5 Welke mobiele telefoon heeft het 
minste Gewicht? 

 

6 Welke mobiele telefoon heeft geen 
Polyfone belgeluiden? 

 

 
Beantwoord onderstaande vragen. 
 
7 Waar zijn de gsm’s getest? 
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
8 Hoe werd de duurzaamheid van de mobiele telefoons onderzocht? 
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
9 Welk nummer moet je bellen als je vragen over dit artikel (Slimmer mobiel) hebt? 
 
....................................................................................................................................................  
 

A B C D  A B C D X B XA B C D  X of of 
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10 Op welke manieren kun je lid worden van Bond Online? 
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 2  HOE STOPPEN MET ROKEN? 
 

 2 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
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Examen VMBO-KB 

2006 
 
 
 

tijdvak 2
maandag 19 juni
13.30 - 15.30 uur

 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE KB 
 
 
 

Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een tekstboekje. 
 
Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen, een samenvattingsopdracht en een schrijfopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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TEKST 1  MEDICIJNEN: VERGETEN GEVAAR OP DE WEG 
 

4p  1 Hieronder staan tien uitspraken over de tekst Medicijnen: vergeten gevaar op de weg. 
 Geef bij elke uitspraak aan of die uitspraak waar of niet waar is. Vul hiervoor de tabel 

in de uitwerkbijlage in. 
 
1 Het is algemeen bekend bij de automobilisten dat autorijden na alcoholgebruik 

gevaarlijk is, maar de invloed van medicijnen op autorijden kent men niet. 
2 De overheid besteedt veel geld aan campagnes tegen rijden na alcoholgebruik, maar 

weinig of niets aan campagnes tegen het gebruik van geneesmiddelen in het verkeer. 
3 Geneesmiddelen tegen psychische ziekten zijn na enkele weken van gebruik minder 

gevaarlijk voor automobilisten dan in de eerste weken van gebruik. 
4 Het nieuwe middel Prozac beïnvloedt de rijvaardigheid van weggebruikers veel minder 

dan oudere middelen. 
5 De invloed van geneesmiddelen tegen psychische ziekten op de rijvaardigheid is bij 

onderzoekers wel bekend, maar de controle op gebruik bij automobilisten is moeilijk 
uitvoerbaar. 

6 Volgens Ron Herings hebben geneesmiddelen dezelfde invloed op het rijgedrag als 
alcohol. 

7 Depressieve bestuurders die geen geneesmiddelen gebruiken, zijn gevaarlijker op de 
weg dan depressieve bestuurders die de nieuwe geneesmiddelen gebruiken. 

8 Het gebruik van zware geneesmiddelen tegen depressies kan tot een verhoogd risico 
in het verkeer leiden, maar bij het gebruik van kalmeringsmiddelen bestaat dit risico 
niet. 

9 In Nederland hebben artsen de plicht om de patiënten te wijzen op de risico’s van 
medicijngebruik bij het autorijden. 

10 Artsen en apothekers kunnen moeilijk goed advies geven over de effecten van 
medicijnen op het rijgedrag, doordat er weinig onderzoek naar deze effecten gedaan 
is. 

 
 
TEKST 2  ELK MOMENT EEN EETMOMENT 
 

8p  2  Vat de tekst Elk moment een eetmoment samen in maximaal 125 woorden. Maak er 
een samenhangend geheel van. Besteed alleen aandacht aan de volgende 
onderdelen van de tekst: 
− de twee veranderingen met betrekking tot de eetplekken; 
− de verandering met betrekking tot de eetmomenten; 
− de belangrijkste factor bij het wel of niet kopen van voedsel; 
− de drie ontwikkelingen die invloed hebben op het eetgedrag van de consumenten, 

volgens Figee; 
− de verandering in denkwijze die de voedselfabrikant moet ondergaan; 
− twee op de consument gerichte aandachtspunten voor de fastfoodrestaurants. 

 
Schrijf je samenvatting in volledige zinnen. Gebruik geen telegramstijl. 
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TEKST 3  IS ER STRAKS NOG WEL GENOEG NATUUR VOOR IEDEREEN? 
 

1p  3 Welk gevoel drukt de foto uit? 
A afkeer van het volle Nederland 
B bezorgdheid over de Nederlandse jeugd 
C instemming met de gezellige drukte in het bos 
D liefde voor de schoonheid van het landschap 
 

1p  4 Wat is de belangrijkste functie van de foto in de advertentie als geheel? 
A een nieuw element aan de tekst toevoegen 
B informatie over Stichting Natuur en Milieu verschaffen  
C ondersteuning geven aan de tekst 
D tegen de tekst ingaan 
 

1p  5 Wat is het belangrijkste doel van de advertentie? 
A gevoelens tot uitdrukking brengen 
B informeren 
C overtuigen 
D tot handelen aansporen 
 
 
TEKST 4  WONEN EN CHEMIE 
 

1p  6 Hoe kun je de inhoud van alinea 1 het beste weergeven? 
Alinea 1 leidt de tekst in door 
A de aanleiding voor het schrijven van de tekst te noemen. 
B de snelle groei van een nieuwe ziekte te benadrukken. 
C een korte omschrijving van het probleem te geven. 
D een samenvatting van de tekst te geven. 
 
Gebruik de volgende informatie voor het beantwoorden van de vragen 7, 8 en 9. 
We kunnen de tekst verdelen in 5 delen: 
deel 1 alinea 1 
deel 2 alinea’s 2, 3 en 4 
deel 3 alinea’s 5, 6 en 7 
deel 4 alinea’s 8 en 9 
deel 5 alinea 10 
 

1p  7 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 2 (alinea’s 2, 3 en 4)? 
A Het gevaarlijke huis 
B Honderdduizenden patiënten 
C Noodzaak zelfhulpgroep  
D Wonen op een kale vloer 
 

1p  8 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 3 (alinea’s 5, 6 en 7)? 
A Chemische opbouw van de mens 
B Geen onnodige angst 
C Honderdduizend nieuwe stoffen 
D Onvolledig onderzoek 
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1p  9 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 4 (alinea’s 8 en 9)? 
A Geen onderzoeksgeld van Europese Unie  
B Invloed op hormonen 
C Ongezonde ouderdom 
D Twijfels over wetenschappelijk onderzoek 
 

1p  10 In alinea 4 staan o.a. enkele voorbeelden. Waarvoor dienen deze voorbeelden? 
Deze voorbeelden 
A benadrukken de snelle groei van het probleem. 
B laten zien dat de gevaren in onze directe omgeving zitten. 
C maken duidelijk dat het probleem onoplosbaar is. 
D tonen aan dat iedereen last heeft van chemische overgevoeligheid. 
 

1p  11 Wat is het verband tussen alinea 6 en 7? 
A Alinea 6 en 7 spreken elkaar tegen. 
B Alinea 6 en 7 versterken elkaar. 
C Alinea 7 geeft oplossingen voor het probleem uit alinea 6. 
D Alinea 7 geeft voorbeelden bij de inhoud van alinea 6. 
 

1p  12 In alinea 10 staat, dat sommige mensen in extreme mate met de gevolgen van chemi-
sche overgevoeligheid te maken krijgen. Al eerder in de tekst, namelijk in alinea 3, komt 
een zinsgedeelte voor waarin hetzelfde wordt uitgedrukt. 

 Citeer dit zinsgedeelte uit alinea 3. 
 

1p  13 De schrijver laat in de alinea’s 7, 8 en 9 zien, dat de lijders aan chemische overgevoelig-
heid niet alleen staan in hun strijd tegen de schadelijke, chemische stoffen. 
Er zijn heel veel activiteiten op dit gebied gaande. 

 Citeer de zin uit deze alinea’s waarin deze activiteiten het duidelijkst worden 
omschreven. 

 
1p  14 Hoe kun je de inhoud van alinea 10 het beste weergeven? 

Alinea 10 
A beschrijft een oplossing voor het probleem. 
B geeft de mening van de schrijver over het onderwerp. 
C noemt een nog niet behandelde kant van het onderwerp. 
D vormt een samenvatting van de tekst. 
 

1p  15 Een tekst kan bestaan uit: 
1 feiten 
2 de mening van de schrijver 
3 de mening van anderen 
Waaruit bestaat deze tekst? 
 
Deze tekst bestaat uit: 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
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1p  16 Wat is de hoofdgedachte van deze tekst? 
A Door de initiatieven van wetenschappers en van de Europese Unie zullen de 

problemen met gevaarlijke chemische stoffen afnemen. 
B Door de toegenomen technologische ontwikkelingen zal het aantal schadelijke 

chemische stoffen volgens deskundigen groter worden.  
C Het oprichten van een zelfhulpgroep in Nederland bevestigt dat chemische stoffen 

soms schadelijk zijn en een ernstig probleem gaan worden. 
D Veel mensen hebben last van schadelijke chemische stoffen, maar alternatieven lijken 

moeilijk te vinden en zijn duur. 
 
 
TEKST 5  NIEUW LEVEN VOOR EEN MOBIELTJE 
 

1p  17 Hoe kun je de inhoud van de eerste twee alinea’s het beste weergeven? 
In alinea 1 en 2 wordt de inhoud van de tekst ingeleid 
A door de aanleiding voor het schrijven van de tekst te noemen. 
B door een deskundige te introduceren. 
C door een samenvatting van de tekst te geven. 
D door voorbeelden van projecten te geven. 
 
Gebruik de volgende informatie voor het beantwoorden van de vragen 18, 19 en 20. 
We kunnen de tekst verdelen in vier delen: 
− deel 1: de alinea’s 1 en 2 
− deel 2: de alinea’s 3 tot en met 7 
− deel 3: de alinea’s 8 tot en met 11 
− deel 4: de alinea’s 12 tot en met 14 
 

1p  18 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 2 (alinea’s 3 tot en met 7)? 
A Commercie en afvalbergen 
B Hergebruik en recycling 
C Marktgebied Azië en Afrika 
D Vervanging of herstel van onderdelen 
 

1p  19 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 3 (alinea’s 8 tot en met 11)? 
A Afval en veiligheid 
B Invloed commercie 
C Mening producent 
D Werking en garantie 
 

1p  20 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 4 (alinea’s 12 tot en met 14)? 
A Afvalstroom of goederenstroom 
B Meningen over het afvalprobleem 
C Rol milieu-organisaties 
D Telefoons in exportlanden 
 

1p  21  Citeer de zin uit alinea 3, 4 of 5 die het beste aangeeft, dat Recell een commercieel 
bedrijf is. 

 
1p  22  Citeer de zin uit alinea 8 of 9 die het duidelijkst aangeeft, dat mobieltjes in de 

exportlanden een afvalprobleem kunnen vormen. 
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1p  23 Hoe kun je het verband tussen alinea 8 en 9 het beste omschrijven? 
Alinea 9  
A geeft een toelichting op wat er staat in alinea 8. 
B geeft een voorbeeld bij wat er staat in alinea 8. 
C noemt een gevolg van wat er staat in alinea 8. 
D vormt een opsomming met wat er staat in alinea 8. 
 

1p  24 Welke zin geeft de hoofdgedachte van de tekst het beste weer? 
Het verlengen van de levensduur van de mobiele telefoons 
A heeft voordelen, maar het afvalprobleem in de ontwikkelingslanden mag niet uit het 

oog worden verloren. 
B is een belangrijk initiatief, zeker nu er goede oplossingen zijn gevonden voor de 

afvalproblematiek. 
C is een goede zaak en alle betrokken instanties en bedrijven ondersteunen de 

inzamelingsacties. 
D verloopt moeizaam, maar de goede doelen en de telefoonfabrikanten worden er wel 

beter van. 
 

1p  25 Wat is het belangrijkste schrijfdoel van de schrijver van de tekst Nieuw leven voor een 
mobieltje? 
A amuseren 
B informeren 
C overtuigen 
D tot handelen aansporen 
 

1p  26 Een schrijver kan in een tekst gebruik maken van: 
1 feiten 
2 een eigen mening 
3 de mening van anderen 
Waarvan maakt de schrijver van Nieuw leven voor een mobieltje gebruik? 
A alleen 1 en 2 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
 
De volgende tekst moet je gebruiken bij de beantwoording van de vragen 27 en 28. 
 

Een op de vijf gsm’s snel stuk 
Een op de vijf mobiele telefoons gaat binnen twee jaar ten minste één keer stuk. 
Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Duitse blad Connect naar de 
bedrijfszekerheid van mobieltjes. De test is in vier jaar uitgegroeid tot de schrik 
van iedere zaktelefoonfabrikant. De resultaten liegen er dan ook niet om. Iets 
meer dan 13.000 lezers van Connect deden dit jaar mee aan de enquête. Maar 
liefst 2778 van hen gaven aan dat hun zaktelefoon binnen twee jaar na aankoop er 
minstens één keer helemaal mee was opgehouden. Dat is ruim 21 procent. Van 
televisies zouden we zo’n uitvalpercentage niet accepteren. 
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1p  27 In bovenstaand tekstje wordt gesproken van een jaarlijks onderzoek. De uitkomsten van 
dat onderzoek zijn voor sommigen gunstig, voor anderen ongunstig. 
Voor wie zijn de uitkomsten van het onderzoek gunstig, volgens de inhoud van dit kleine 
tekstje Een op de vijf gsm’s snel stuk en van de lange tekst Nieuw leven voor een 
mobieltje? 
A voor de goede doelen en voor de gsm-producenten 
B voor de goede doelen en voor Recell 
C voor de gsm-producenten en voor Recell 
D voor Recell, de gsm-producenten en de goede doelen 
 

1p  28 Volgens het bovenstaande korte tekstje Een op de vijf gsm’s snel stuk gaat een mobieltje 
nogal eens stuk. Dat kan een reden zijn om een nieuw exemplaar te kopen. 

 Welke andere reden voor vervanging staat genoemd in de tekst Nieuw leven voor een 
mobieltje, in de alinea’s 6 tot en met 8? 

 
 
SCHRIJFOPDRACHT 
 
Verplaats je in de volgende situatie en bedenk daarbij dat, als er in een opdracht ‘je’, 
‘jou(w)’ of ‘jij’ staat, je telkens je eigen naam en/of adres en/of woonplaats moet 
vermelden. 
 
Al jarenlang loopt bij jullie op school het Goede-doelenproject. Klassen zetten elk jaar, 
apart of gezamenlijk, een actie op touw om een leuk bedrag voor een goed doel bij elkaar 
te krijgen. 
Een klasgenoot komt met een voorstel voor de actie van dit jaar: kan de school 
inleveradres voor afgedankte mobieltjes worden en kan de opbrengst dan naar het 
Goede-doelenproject van de school gaan? Een andere leerling komt een dag later al met 
de naam en het adres van het inzamelbedrijf: Terra bv, Bergenbos 143, 5490 ZZ  Sint-
Oedenrode met als contactpersoon de heer J. van Zon. 
Jullie mentor heeft ondertussen het idee besproken met enkele personen van het Goede-
doelenproject. Die zijn erg enthousiast en willen er in plaats van een klassenactie meteen 
een actie voor de hele school van maken. Jij biedt aan namens het Goede-doelenproject 
een brief naar Terra te schrijven om te kijken wat er mogelijk is. 
 

12p  29 Een brief 
 Schrijf in de uitwerkbijlage de brief aan Terra. Dateer de brief op 1 februari 2006. Je 

begint met je voor te stellen, je vertelt op welke school je zit en hoe je het bestaan van 
het bedrijf te weten bent gekomen. 
Dan vertel je over het idee van jullie klas. Je wilt weten of jullie school een inlever-
adres voor mobieltjes kan zijn, wat de vergoeding is per mobieltje, of de vergoeding 
naar het schoolproject kan en of er een hogere vergoeding mogelijk is vanaf een be-
paalde hoeveelheid ingeleverde mobieltjes. Verder wil je nog weten of er folders zijn, 
inleverdozen en/of eventuele praktische inzameltips. Je vraagt je ook nog af wie de 
ingezamelde mobieltjes ophaalt of wegbrengt. Je geeft aan dat jij contactpersoon voor 
de school zult zijn. 
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TEKST 1  MEDICIJNEN: VERGETEN GEVAAR OP DE WEG 
 
Lees eerst de opdrachten in het opgavenboekje. Zoek daarna de antwoorden op in de hierna 
volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit vier 
bladzijden. 
 

 1  Zo’n 2,3 miljoen Nederlanders slikken medicijnen die hun rijgedrag kunnen beïnvloeden. 
Gevolg: tientallen verkeersdoden en honderden gewonden per jaar. Het is onthutsend dat het 
probleem niet aangepakt wordt. 

 2  Zomaar een voorbeeld: een vrouw staat ’s ochtends op met een hardnekkige loopneus. Pakt 
een middeltje tegen hooikoorts uit haar medicijnkastje. Zit even later in de auto, op weg naar het 
werk. Na een kilometer of vijftien merkt ze een file te laat op. Ze remt nog wel, maar knalt toch op 
haar voorligger. De auto is total loss, de verwondingen vallen gelukkig mee. Slecht geslapen? 
Overmoedig gereden? 

 3  De werkelijke boosdoener blijkt het middeltje tegen de loopneus. “Hét probleem bij 
medicijngebruik in het verkeer is onwetendheid”, zegt Joris Verster, onderzoeker bij de faculteit 
farmaceutische wetenschappen van de Universiteit Utrecht. “Iedereen weet dat het gevaarlijk is 
om met drie biertjes op achter het stuur te kruipen. Dat besef is er bij medicijnen niet.” 

  
 

 4  Het gevaar van medicijnen in het verkeer wordt zwaar onderschat. Volgens deskundigen zijn 
jaarlijks minimaal 50 verkeersdoden direct toe te schrijven aan pillen en medicinale drankjes, 
ongeveer 5 procent van het totaal. Nog eens 400 (zwaar)gewonden en een kleine 3000 ongevallen 
zorgen voor een jaarlijkse kostenpost van minstens 100 miljoen euro. Misschien niet zo veel als bij 
alcohol, maar het zijn wel de voorzichtigste schattingen. 

 5  Alle geneesmiddelen die werken op het centrale zenuwstelsel, zoals bepaalde middelen tegen 
hooikoorts en wagenziekte, slaapmiddelen, angstremmers en geneesmiddelen tegen depressies, 
kunnen gevaar opleveren in het verkeer. De werking van de stoffen is verschillend én afhankelijk 
van de dosis, maar verschijnselen als lusteloosheid, slaperigheid en sufheid zijn eerder regel dan 
uitzondering. 

 6  Maar liefst 2,3 miljoen patiënten slikken jaarlijks deze middelen. Waar de overheid miljoenen 
euro’s besteedt aan campagnes tegen alcohol in het verkeer (BOB-campagne) en te hoge 
snelheden (je krijgt spijt als je te hard rijdt), blijft het angstig stil wanneer het gaat om 
geneesmiddelen. 
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TESTEN VAN MEDICIJNEN 
 7  Op het terrein van de Universiteit Maastricht staat een rode testauto, een stationcar boordevol 

computerapparatuur. In de stationcar worden (nieuwe) medicijnen op proefpersonen getest. Naast 
de proefpersonen zit altijd een rij-instructeur, die met enige regelmaat moet ingrijpen. 
 

Twee gevaarlijke groepen medicijnen 
 8  Het gevaarlijkst zijn de geneesmiddelen tegen psychische stoornissen. Een belangrijke 

groep zijn de slaap-, angst- en kalmeringsmiddelen, die door 1,5 miljoen Nederlanders worden 
geslikt. Met name in de eerste weken van gebruik, de zogeheten instelperiode, zijn gebruikers 
van deze middelen een gevaar in het verkeer, zeker bij doses die anderhalf keer zo groot zijn als 
de standaardhoeveelheid. De patiënt weet tijdens de instelperiode immers nog niet hoe hij op de 
middelen reageert. Pas na enkele weken treedt gewenning op. De gebruiker raakt dan gewend 
aan de middelen en neemt gebreken zoals sufheid weg door langzamer te rijden of ingewikkelde 
verkeerssituaties te mijden. 

 9  De tweede groep zijn de geneesmiddelen tegen depressies, gebruikt door 600.000 
personen. Met name de oudere geneesmiddelen tegen depressies veroorzaken bijwerkingen, 
zoals extreme vermoeidheid. De nieuwe geneesmiddelen tegen depressies beïnvloeden de 
rijvaardigheid van weggebruikers stukken minder. Een voorbeeld daarvan is Prozac. Probleem 
opgelost, zou je zeggen, maar zo simpel ligt dat niet. Heel weinig depressieve patiënten slikken 
maar één middel. Vaak combineren ze medicijnen, maar nog vaker hebben ze slaapproblemen en 
slikken ze naast geneesmiddelen tegen depressies ook kalmeringsmiddelen. 

 
STRAFBAAR 

 10  Het weggedrag van sommige proefpersonen, die deze cocktails gebruikt hebben voordat ze in 
de testauto zijn gestapt, is vergelijkbaar met een alcoholpromillage boven 0,8, ruim boven het 
wettelijk toegestane maximum van 0,5. Daarom is het niet vreemd dat automobilisten die als 
gevolg van medicijngebruik een gevaar op de weg zijn, net zo strafbaar zijn als bestuurders met te 
veel glazen bier achter de kiezen. Probleem is alleen dat de politie op de weg eerst fout rijgedrag 
moet constateren, want een eenvoudige blaastest zoals voor alcohol is er voor medicijnen niet. 

 
 11  Er is zelfs geen harde norm, zoals het promillage bij alcohol. “Zodra we door een bloedproef 

kunnen aantonen dat iemand een verhoogd risico loopt, kan er een verbod op autorijden of een 
boete volgen”, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Toch is ook dat in de 
praktijk lastig. Er zijn vele stoffen die het reactievermogen kunnen beïnvloeden, die niet allemaal 
even makkelijk op te sporen zijn. Het opsporen van geneesmiddelen zou veel mankracht en 
middelen van de politie vergen, wat ten koste zou gaan van alcoholcontroles. 

 12  Moet er eigenlijk wel een grens worden getrokken, zodat bepaalde middelen tegen psychische 
stoornissen uit het verkeer worden verbannen? Gezien de testresultaten van onderzoeks-
instellingen zou je geneigd zijn ja te zeggen, ook al is de overschrijding van de grens in de praktijk 
door de politie lastig te controleren. 
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13   “Bijna onmogelijk”, zegt Ron Herings, directeur van Pharmo, een Utrechts instituut dat nieuwe 
geneesmiddelen onderzoekt. “Je kunt geen vergelijking tussen alcohol en geneesmiddelen 
maken. Voor alcohol kies je, voor medicijnen niet.” 

  
Daarmee kaart Herings een lastig punt aan: zodra je patiënten verbiedt met bepaalde pillen de 
weg op te gaan, raak je zo’n persoon hard in zijn privé-leven. De patiënt kan wellicht niet meer 
werken, omdat hij niet kan beschikken over de auto. Of de patiënt laat noodgedwongen de pillen 
links liggen, met als gevolg dat depressieven of bestuurders met slaaptekort de wegen onveilig 
maken. 
 
RIJTESTS 

 14  Nog niet gepubliceerd onderzoek van Jan Ramaekers en zijn collega Marleen Wingen van de 
Universiteit Maastricht laat zien dat patiënten die geen medicijnen hebben genomen een groter 
gevaar op de weg zijn dan patiënten mét medicijnen. Ramaekers en Wingen hebben drie groepen 
proefpersonen rijtests laten doen. Daaruit blijkt dat de gezonde bestuurders het best scoren, 
gevolgd door depressieve patiënten die met nieuwe geneesmiddelen tegen depressies worden 
behandeld. Onderaan eindigen de depressieve bestuurders die niet zijn behandeld. 

 
 15  Dat is ook het dilemma dat René Mathijssen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 

Verkeersveiligheid (SWOV) schetst. “Voor de verkeersveiligheid heeft het niet zoveel zin om het 
medicijngebruik van bestuurders bij wet te verbieden”, stelt Mathijssen. De onderzoeker legt 
momenteel de laatste hand aan een groot onderzoek naar alcohol-, drugs- en medicijngebruik van 
3850 verkeersdeelnemers in de politieregio Tilburg. De gegevens zijn verzameld bij routine-
controles op de weg én bij verkeersgewonden in het ziekenhuis. 

 16  Zijn conclusie: het overgrote deel van de medicijngebruikers loopt geen verhoogd risico, 
alhoewel er aanwijzingen zijn dat het gebruik van zware geneesmiddelen tegen depressies en 
van kalmeringsmiddelen wél tot een verhoogd risico kunnen leiden. “Het werkt averechts om 
medicijnen te verbieden. Dan krijg je niet-behandelde patiënten op de weg.” 
 
INFORMATIE 

 17  Als controle door de politie niet kan en medicijnen in het verkeer verbieden ook niet werkt, is 
betere voorlichting door artsen en apothekers dan een optie? Daardoor zullen bestuurders meer 
op de hoogte zijn van de risico’s. Het is een mogelijkheid, zegt Herings van Pharmo, maar hij 
betwijfelt of het werkt. “We weten te weinig welke andere factoren invloed hebben op het 
ongevalrisico van medicijngebruikers in het verkeer.” Hij doelt daarmee op verschillende 
verkeerssituaties, eventuele andere ziekten van gebruikers en de staat van het voertuig. “Rij je 
met 20 milligram valium in je lichaam met je auto naar de supermarkt om de hoek, of van Den 
Helder naar Maastricht? Dat maakt nogal uit.” Volgens Herings is de overheid aan zet. De 
overheid kent het probleem, maar doet er weinig aan om het te onderzoeken. “Dat onderzoek kost 
geld. Ik vind dat onthutsend.” 

 18  De patiënt krijgt overigens wel wat informatie. Op het etiket van een doosje pillen staat naast 
de naam van de patiënt, diens huisarts en gegevens over het middel, soms ook een mededeling: 
“Dit geneesmiddel kan het reactievermogen verminderen.” Als extra waarschuwing plakken 
apothekers daar meestal een gele sticker bij, maar dat is niet meer dan een waarschuwing. 
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 19  Er is ook een rode sticker, die een verbod op rijden betekent, maar die wordt bijna nooit 
geplakt. Alleen de arts kan aangeven of de rode sticker moet worden geplakt, wat in de praktijk 
amper voorkomt. Werken de stickers eigenlijk nog wel? Alleen als waarschuwing, legt Annemieke 
Horikx van het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers uit. “Je kunt een patiënt via 
een sticker en mondelinge toelichting een ernstige waarschuwing meegeven, maar ja, als hij 
besluit toch in de auto te stappen, is de pakkans niet zo groot.” 
 
INVLOED VAN MEDICIJNEN OP RIJGEDRAG 

 20  Horikx stelt daarom dat patiënten met name in hun instelperiode zéér voorzichtig moeten zijn 
in het verkeer. “Misschien moet je overwegen de eerste weken de auto te laten staan, om 
vervolgens te kijken hoe het gaat.” Patiënten moeten beter op de hoogte worden gebracht van 
risico’s, vindt Horikx. Die taak ligt er voor artsen, apothekers én overheid. 

 21  Joris Verster, onderzoeker van de Universiteit Utrecht, ziet wel wat in het Belgische model: 
daar hebben artsen, in tegenstelling tot in Nederland, de plicht om patiënten te vertellen welke 
invloed een geneesmiddel heeft op de rijvaardigheid. Probleem is echter dat van veel middelen 
niet of slechts bij bepaalde doseringen bekend is, wat de precieze invloed is op de rijvaardigheid. 
“Er is veel onderzoek nodig om de kennis te vergroten”, aldus Verster. 

 
 22  Toch liggen er in Nederland al stapels wetenschappelijke onderzoeken over de effecten van 

medicijnen in het verkeer, maar die zijn bij artsen en apothekers lang niet allemaal bekend. 
Daardoor is het voor hen moeilijk goede adviezen te geven aan automobilisten, die als gevolg 
daarvan onvoldoende voorbereid achter het stuur kruipen. 

 23  Bovendien moet niet alleen naar de risico’s voor medicijngebruikers zelf worden gekeken, 
maar ook naar die voor overige verkeersdeelnemers. Want, zo vertelt Verster, ook al valt het 
aantal doden vergeleken met die door alcohol mee, geneesmiddelen zorgen ook voor een groot 
aantal minder ernstige ongelukken in het verkeer. 

 24  De onderzoeker heeft dit jaar een studie afgerond naar de invloed van slaapmiddelen op 
rijgedrag. Vooral oudere middelen, die regelmatig door artsen worden voorgeschreven, laten 
onthutsende resultaten zien. Proefpersonen die ’s avonds middelen als loprazolam en flurazepam 
nemen, rijden de volgende ochtend even slecht als bestuurders met een alcoholpromillage van 
1,0, omgerekend een biertje of vijf. 

 25  Dat deze autorijders eerder een grotere kans hebben om een ongeluk te veroorzaken, is 
evident. In de eerste week van gebruik loopt een bestuurder met een bekend slaapmiddel als 
triazolam in het lichaam een negen keer zo groot risico op een verkeersongeluk als een gezonde 
automobilist. Na acht weken, dus na de instelperiode, is die kans nog altijd drie keer zo groot. 
Verster: “Vaak zijn bestuurders minder alert. Ze kunnen een fout nog iets corrigeren, waardoor het 
persoonlijk letsel wel meevalt. De schade en het leed als gevolg van kleine botsingen zijn enorm.” 
 

Naar een artikel van Rudi Buijs, 
de Gelderlander, 2 oktober 2004 
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TEKST 2  ELK MOMENT EEN EETMOMENT 
 

 1  Eten op straat rukt op. Alles wat een 
mens kan bedenken, kan altijd en overal ge-
geten worden. Dat is ook te zien aan het ui-
terlijk van de grote steden. Terwijl de ver-
trouwde snackbar uit het straatbeeld ver-
dwijnt, komen er steeds meer fastfoodrestau-
rants, lunchrooms en andere eetpunten bij, 
zo blijkt uit cijfers van het Bedrijfsschap Ho-
reca en Catering. 

 2  Hoe meer eetplekken er zijn, hoe meer 
mensen gaan eten, laat een recent onder-
zoek zien. Ontbijt- en lunchmomenten ver-
dwijnen. Nu al gaat dertien procent van de 
Nederlandse tieners ’s ochtends zonder ont-
bijt de deur uit. Zodra ze honger krijgen, wil-
len ze meteen eten, ook al bevinden ze zich 
op dat moment in een warenhuis, een metro-
station of voor de ingang van de school. 

 3  “Over circa tien jaar besteedt het publiek 
meer geld aan kant- en- klaarproducten dan 
aan supermarktboodschappen”, voorspelt Fi-
gee, de schrijver van het onderzoeksrapport. 
Daar kun je je twijfels over hebben. Er staan 
zoveel mensen rood; die gaan toch zeker lie-
ver bij een goedkope supermarkt in de rij 
staan met bloemkool, aardappelen en run-
derlapjes in hun mandje dan dat ze bij een 
duurdere supermarkt het dubbele voor een 
kleffe sandwich betalen? “Toch niet”, weet Fi-
gee. “Kant- en klaarproducten worden steeds 
populairder. Wel zoeken mensen naar plaat-
sen waar het gemaksvoedsel het goedkoopst 
is. Ze kopen bijvoorbeeld sneller een broodje 
in het bedrijfsrestaurant voor in de auto, dan 
dat ze onderweg bij de drive-in van McDo-
nald’s stoppen. Maar die spaarzaamheid blijft 
ondergeschikt. Gemak krijgt uiteindelijk voor-
rang.” 

 4  Hij gaat verder met: “In de toekomst zal 
ons eetgedrag gedomineerd worden door ge-
maksvoedsel, dat je buiten de deur haalt, in-
clusief kant- en klaarmaaltijden uit de super-
markt. Nu al gaat 35 procent van het geld dat 
Nederlanders aan eten uitgeven naar deze 
producten en dat zal binnenkort groeien naar 
50 procent. En verder komen er concentra-
ties snackpunten die zich bevinden op plek-
ken waar veel mensen komen: winkelcentra, 
pretparken en binnensteden. Daar kan een 
gezin van bijvoorbeeld vier personen bij ver-

schillende ketens een maaltijd halen en die 
gezamenlijk aan een tafel op het plein op-
eten. In Amerika is dat al heel gewoon. 

 5  Verder rukt het verschijnsel op dat er in 
supermarkten en warenhuizen zelf snackpun-
ten worden ingericht. De combinatie ‘food’ en 
‘non-food’ is erg succesvol. Mensen bezoe-
ken eerder een winkel, als er ook eten te 
koop is, en omgekeerd wordt de kooplust op-
gewekt als ze ergens alleen maar voor een 
broodje zijn binnengestapt.” 

 6  Om het gebruik van gemaksvoedsel echt 
tot volle wasdom te laten komen, moeten fa-
brikanten wel eerst een denkomslag maken. 
“Ze moeten het idee van boodschappenlijst-
jes en wekelijks boodschappen doen losla-
ten. Bij gemaksvoedsel moet je een andere 
strategie volgen. Je moet denken vanuit de 
eetbehoefte van de consument”, zegt Figee. 

 7  Je moet volgens hem beseffen, wat een 
automobilist wil die al een tijd op de weg zit 
en in een benzinestation naar verfrissing 
zoekt. De knijpflesjes yoghurt zijn daardoor 
in korte tijd razend populair geworden. In 
Amerika is het principe ‘kan het gemakkelijk 
in de auto gegeten worden’ al vanzelfspre-
kend bij productontwikkeling. Zo verkoopt de 
keten Subway alleen langwerpige hambur-
gerbroodjes en sandwiches, omdat je daar bij 
het eten achter het stuur een stuk minder 
mee knoeit dan met een rond kadetje. 

 8  Bij gemaksvoedsel gaat het erom dat de 
klant altijd snel vers voedsel op maat krijgt. 
Een goed voorbeeld is de softijsmachine: het 
diepvriesijs dat erin gaat, krijgt een verse 
smaak doordat de machine er lucht in perst. 
Een moderne soepautomaat werkt volgens 
weer een ander principe: de klant mengt zelf 
ingrediënten tot soep, afhankelijk van waar 
hij op dat moment zin in heeft. 

 9  Toch valt het voor de producenten nog 
niet mee snel rijk te worden van gemaks-
voedsel. Het kost namelijk veel energie om 
het consumentenvertrouwen te winnen. 
V&D’s afdeling La Place doet dit door zijn he-
le productieproces te tonen aan de klant. Je 
ziet de bakker de olijven aan het deeg toe-
voegen en de gedroogde tomaten tussen de 
sandwich stoppen. Het Amerikaanse Subway 
doet erg zijn best zijn snacks als vetarm en 
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gezond te verkopen. Op zijn website kun je 
zelfs een schema aanklikken waarop precies 
het calorie-, vet- en eiwitgehalte van de 
broodjes vermeld staat. 

 10  Verder is klantenbejegening bij gemaks-
voedsel van levensbelang. Figee: “Restau-
rants als Burger King en McDonald’s zijn 
daar als eerste mee begonnen. Daarom krijgt 
het personeel een training in klantvriendelijk-
heid en persoonlijke benadering. Die vriende-
lijke service is een van de belangrijkste oor-

zaken waardoor fastfoodrestaurants zullen 
blijven groeien. De consument wil niet alleen 
snel en efficiënt eten, maar wil ook kwaliteit 
en een sfeervolle omgeving.” 

 11  Sfeervol? Met neonlicht, plastic bestek en 
een plastic kuipstoel? “Misschien vindt u de 
sfeer in zo’n fastfoodrestaurant om te huilen”, 
zegt de onderzoeker. “Maar veel mensen vin-
den het er gezellig. Dit soort ketens slaagt 
erin de consument het gevoel te geven dat 
hij in een grote huiskamer eet.” 

 
Naar een artikel van Carine Dame, 
HP/De Tijd, 5 september 2003 
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TEKST 3  IS ER STRAKS NOG WEL GENOEG NATUUR VOOR IEDEREEN? 
 

 
Is er straks nog wel genoeg natuur voor iedereen? 
 
Nederlanders houden van de natuur. Om te genieten van groen, rust en ruimte. Maar steeds vaker 
stuiten we op nieuwbouwwijken of wegen vol met auto’s. Nederland slibt dicht. Ruimte voor natuur 
wordt schaarser. Stichting Natuur en Milieu wil de natuur meer ruimte geven. Want de natuur is te 
mooi om verloren te laten gaan. Steun daarom nu Stichting Natuur en Milieu. Giro 51880 of kijk op 
www.natuurenmilieu.nl. 
 
 
Geef natuur de ruimte! 
 

 

Natuur 
en 
Milieu 

Naar een advertentie in NRC Handelsblad, 
8 juni 2005 
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TEKST 4  WONEN EN CHEMIE 
 

 1  Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. 
Thuis is het heerlijk knus, je voelt je er gebor-
gen en veilig. Maar dat geldt niet voor ieder-
een. Sommige mensen worden ziek van de 
chemische stoffen die in allerlei alledaagse 
gebruiksvoorwerpen zitten. Ze lijden aan 
‘meervoudige chemische overgevoeligheid’. 
Daardoor kunnen ze de gassen en dampen, 
die door allesreinigers, tapijt, bankstel en nog 
veel meer spullen uitgestoten worden, niet 
verdragen. Ze krijgen allerlei gezondheids-
klachten, die variëren van migraine tot hart-
kloppingen. Ze kunnen zelfs in coma geraken. 

 2  Geert Willems heeft gezondheidsproble-
men als benauwdheid, vermoeidheid en con-
centratiestoornissen door zijn overgevoelig-
heid voor chemische stoffen in o.a. verf, reini-
gingsmiddelen en meubilair. De enige reme-
die voor hem is het uit de weg gaan van de ir-
riterende stoffen. “Een nieuwe vloerbedekking 
kopen? Ik kan geen tapijtzaak binnenkomen 
zonder klachten te krijgen.” 

 3  Geerteke de Haas heeft tweeëneenhalf 
jaar geleden een zelfhulpgroep voor mensen 
met chemische overgevoeligheid opgericht. 
De driehonderd leden vormen volgens haar 
het topje van de ijsberg. “Het moeten er hon-
derdduizenden zijn. Natuurlijk verschilt de 
ernst van de klachten, maar ze kunnen soms 
heel ingrijpend zijn voor het leven. Sommige 
mensen halen de vloerbedekking uit hun huis 
en wonen noodgedwongen op een kale vloer.” 

 4  Zonder dat we het beseffen worden we in 
onze dagelijkse omgeving omringd door een 
cocktail van chemische stoffen. Gelukkig on-
dervinden veel mensen daar geen directe hin-
der van, maar sommige wel degelijk en dat 
geeft volgens mij toch te denken. De kamer-
planten kunnen resten van schadelijke be-
strijdingsmiddelen herbergen. De kast van 
spaanplaat bevat misschien formaldehyde, 
een dubieuze stof die bij ratten kanker kan 
verwekken. In de televisie zitten bromide-
houdende brandvertragers, net zoals in de 
wekkerradio en in de matras. 

 5  “We weten niet of die brandvertragers gif-
tig zijn”, zegt hoogleraar Jos Kleinjans. Hij 
werkt op de afdeling Gezondheidsrisico-ana-
lyse van de Universiteit van Maastricht. “Be-
kend is wel dat die stoffen overal in het milieu 

voorkomen. Ze lijken in chemisch opzicht 
sterk op risicovolle chloorverbindingen, waar-
van bekend is dat ze heel moeilijk afbreek-
baar zijn. Dan mag je verwachten dat ze ook 
in giftigheid op elkaar lijken. Maar ze zijn nooit 
grondig op hun giftigheid onderzocht.” 

 6  Volgens deskundige Kleinjans is het 
probleem van de uitwerking van schadelijke 
chemische stoffen niet zo groot. “De mens is 
zelf uit chemische stoffen opgebouwd, net zo-
als de hele natuurlijke omgeving. Ook de na-
tuur maakt giftige stoffen die we beter niet 
binnen kunnen krijgen. We moeten ons geen 
chemo-angst laten aanpraten. Je moet je 
eerst afvragen of de chemische stof gevaarlijk 
is. En als die gevaarlijk is, krijg je die dan 
binnen? Zo ja, hoe groot is het risico dat je 
daarvan een bepaalde ziekte krijgt? En wat 
vind je dan nog acceptabel? De samenleving 
moet de gezondheidskundige nadelen tegen 
de technologische voordelen afwegen.” 

 7  Sinds het begin van de industriële revolu-
tie, zo’n 200 jaar geleden, heeft de mensheid 
een slordige honderdduizend nieuwe chemi-
sche stoffen gemaakt. Kleinjans: “We hebben 
een deel van onze welvaart hieraan te dan-
ken, maar we weten te weinig af van de risi-
co’s. Ik waarschuw wel tegen een eenzijdig 
‘weg-ermee’. Als je niet weet welke eigen-
schappen een chemische stof heeft, is het 
weinig zinvol ervan uit te gaan dat die dus ge-
vaarlijk is.” 

 8  Hij wijst op initiatieven van de Europese 
Unie. Er is onder andere een Europese in-
haalslag gaande waarin dertigduizend chemi-
sche verbindingen op hun veiligheid worden 
onderzocht. Heeft deze gigantische klus wel 
zin? We worden gemiddeld toch al 75 à 80 
jaar? “De laatste twintig levensjaren zijn voor 
veel mensen ongezonde jaren. We kunnen 
niet uitsluiten dat die slechte gezondheid door 
de schadelijke invloeden van bepaalde chemi-
sche stoffen wordt veroorzaakt.” 

 9  De wetenschap ligt wel steeds achterop. 
Kleinjans: “We weten pas een jaar of vijftien 
dat ons hormonaal systeem wordt beïnvloed 
door bepaalde stoffen. We kenden dit effect 
eerder niet en de stoffen die als veilig bekend 
stonden, waren dus ook niet op deze invloed 
onderzocht.” 
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 10  Overigens kan volgens Kleinjans het zoe-
ken en ontwikkelen van alternatieven voor na-
re chemische stoffen veel geld gaan kosten. 
We zullen dan volgens hem een deel van on-
ze welvaart moeten inleveren. Zoiets onder-
vinden mensen met chemische overgevoelig-

heid nu al aan den lijve, soms in extreme ma-
te, zoals de man die moet verhuizen vanwege 
overgevoeligheid voor bepaalde stoffen in zijn 
huis. 
 

 
Naar een artikel van Will Gerritsen, 
Brabants Dagblad, 3 maart 2004 
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TEKST 5  NIEUW LEVEN VOOR EEN MOBIELTJE 
 

 1  € 3,50 voor een ingeleverde mobiele tele-
foon. Dat is het bedrag dat recyclingbedrijf 
Recell overmaakt naar een goed doel. Wie 
zijn afgedankte telefoon bijvoorbeeld via de 
Bruna-boekwinkels inlevert, steunt het Du-
chenne Parents Project, dat onderzoek bevor-
dert naar de genezing van de Duchenne-
spierziekte. Vorig jaar zijn daar meer dan 35 
duizend telefoons ingezameld, meldt Recell. 

 2  En er is meer. Voor elk via de Nederland-
se Spoorwegen ingeleverd toestel gireert 
Recell € 3,50 aan Stichting Aap, die uitheem-
se dieren opvangt. Ten slotte kunnen consu-
menten sinds kort terecht bij ruim zeshonderd 
DA-drogisterijen. Ditmaal wordt de Hersen-
stichting er wijzer van. 

 3  “Het goede doel is kennelijk een sterke 
prikkel waarmee in amper twee jaar al enkele 
honderdduizenden mobiele telefoons zijn bin-
nengebracht”, zegt Recell-directeur Henny 
van Dort. Het bedrijf draait nu twee jaar. “We 
willen ook de rest van de miljoenen oude tele-
foons binnenkrijgen.” 

 4  De Hersenstichting en soortgelijke organi-
saties hebben al vele honderdduizenden eu-
ro’s ontvangen, maar het gaat Recell niet al-
leen om het sponsoren van goede doelen. De 
mobieltjes vormen een winstgevende handel. 
Met tienduizenden tegelijk gaan ze de grens 
over, vooral richting ontwikkelingslanden. 

 5  Daartoe sorteert Recell de toestellen 
eerst. “Soms hoeven we ze slechts schoon te 
maken. Vaak moet de display worden vervan-
gen, een nieuwe batterij worden aangebracht 
of een ingrijpender reparatie plaatsvinden,” 
zegt Van Dort. Dit werk vindt niet in Nederland 
plaats, maar elders in Europa. Deze gerepa-
reerde mobieltjes vinden een nieuw leven in 
Afrika en Azië. Landen als Oezbekistan, Ka-
zachstan, Kenia en Nigeria slaan het tijdperk 
van een vaste telefoon over en stappen direct 
in de mobiele telefonie. 

 6  Telecombedrijven in Afrika en Azië boe-
ken, net als in Europa, vooral winst door bel-
minuten te verkopen via abonnementen of 
prepaidkaarten. De bedrijven doen daar dik-
wijls voor een habbekrats een toestel bij. “De 
tweedehands toestellen worden op grote 
schaal afgenomen”, zegt Van Dort. 

 7  Niet te repareren toestellen gaan naar het 

bedrijf Mirec in Eindhoven, dat een goede re-
putatie geniet in de herverwerking van elektro-
nica-afval. Mirec kan metalen als goud, zilver, 
palladium en ook koper uit de telefoons strip-
pen en kunststofonderdelen van elkaar schei-
den. Deze stoffen gaan naar smelters en be-
landen opnieuw in productieprocessen. Bij Mi-
rec staan dure machines om stoffen fijn te ma-
len klaar, maar de mobieltjes blijven nog weg. 

 8  Op zichzelf is de verlenging van de le-
vensduur van een mobiele telefoon een goede 
zaak. Veel westerse mobieltjes functioneren 
nog prima als ze na amper een jaar worden 
ingewisseld voor een meer trendy model. 
Maar er zijn nog wel problemen te noemen. 
Wat er gebeurt met de naar Afrika en Azië 
uitgevoerde toestellen als ze daar vroeg of 
laat worden afgedankt, laat zich raden. Een 
greppel, sloot of op zijn best een slecht inge-
richte stortplaats is vermoedelijk de eindbe-
stemming. 

 9  En wie garandeert de werking en de veilig-
heid van een tweedehands exemplaar? Wat 
gebeurt er als zo’n Nokia explodeert in het ge-
zicht van een Oezbeek? Goeie vraag. “De ga-
rantietermijn bedraagt in Europese landen 
twaalf maanden, onder voorwaarde dat er nie-
mand aan het toestel heeft geprutst”, ant-
woordt producent Nokia. “Dat geldt ook voor 
de veiligheid. Toestellen ouder dan twaalf 
maanden hebben geen garantie meer.” 

 10  Mede vanwege mogelijke imagoschade bij 
eventuele milieuproblemen met westerse mo-
bieltjes in ontwikkelingslanden, wil Nokia geen 
zaken doen met Recell. “Wij willen geen con-
tact met dit soort bedrijven. Wij staan op het 
standpunt dat alle oude toestellen moeten 
worden vernietigd bij Mirec.” 

 11  Recell zegt met erkende bedrijven te wer-
ken die de werking en veiligheid van gerepa-
reerde toestellen garanderen. “Er wordt niet 
gerommeld. Ik streef naar langlopende handel 
en niet naar snelle winst”, zegt Recell-direc-
teur Van Dort. 

 12  Recell is zich bewust van het vooruitschui-
ven van het afvalprobleem. “Wij hebben geen 
grip op het afvalstadium van de telefoons in 
exportlanden. Wij kunnen hooguit onze afne-
mers informeren over het belang van afvalin-
zameling. Wij wijzen erop dat er waardevolle 
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edelmetalen in mobiele telefoons zitten. Onze 
website toont het recycleschema. Als onze 
afnemers voldoende telefoons inzamelen, 
kunnen zij ze aan ons aanbieden”, zegt Van 
Dort. 

 13  Ook het ministerie van milieubeheer 
(VROM) zegt niets te kunnen voorschrijven 
ten aanzien van de afdankertjes. “Het is na-
melijk geen afvalstroom, maar een goederen-
stroom”, zegt een woordvoerder. “Wel zijn er 
in het Basel-verdrag twee jaar geleden afspra-
ken gemaakt, waarbij overheden en telefoon-
fabrikanten proberen de inzameling te organi-

seren in ontwikkelingslanden.” 
 14  De directeur van de Hersenstichting erkent 

dat een deel van het Nederlandse afvalpro-
bleem door zijn actie naar ontwikkelingslan-
den wordt verschoven. “Wij zijn ons daar ter-
dege van bewust, maar we hebben er geen 
oplossing voor. Met de export van mobiele 
telefoons moeten we ook aan gedegen inza-
meling werken in deze landen. Wij zouden 
graag samen met ministeries en bijvoorbeeld 
milieu-organisaties daaraan een bijdrage 
leveren.” 
 

 
Naar een artikel in de Volkskrant, 
september 2004 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

A D B X C XA D B  X C 

 

A  B C D B of of 

TEKST 1  MEDICIJNEN: VERGETEN GEVAAR OP DE WEG 
 

 1 Vul onderstaande tabel in door kruisjes te plaatsen in de kolommen Waar en Niet waar. 
 
№  WAAR NIET 

WAAR 
1 Het is algemeen bekend bij de automobilisten dat autorijden na 

alcoholgebruik gevaarlijk is, maar de invloed van medicijnen op 
autorijden kent men niet. 

  

2 De overheid besteedt veel geld aan campagnes tegen rijden na 
alcoholgebruik, maar weinig of niets aan campagnes tegen het gebruik 
van geneesmiddelen in het verkeer. 

  

3 Geneesmiddelen tegen psychische ziekten zijn na enkele weken van 
gebruik minder gevaarlijk voor automobilisten dan in de eerste weken 
van gebruik. 

  

4 Het nieuwe middel Prozac beïnvloedt de rijvaardigheid van 
weggebruikers veel minder dan oudere middelen. 

  

5 De invloed van geneesmiddelen tegen psychische ziekten op de 
rijvaardigheid is bij onderzoekers wel bekend, maar de controle op 
gebruik bij automobilisten is moeilijk uitvoerbaar. 

  

6 Volgens Ron Herings hebben geneesmiddelen dezelfde invloed op het 
rijgedrag als alcohol. 

  

7 Depressieve bestuurders die geen geneesmiddelen gebruiken, zijn 
gevaarlijker op de weg dan depressieve bestuurders die de nieuwe 
geneesmiddelen gebruiken. 

  

8 Het gebruik van zware geneesmiddelen tegen depressies kan tot een 
verhoogd risico in het verkeer leiden, maar bij het gebruik van 
kalmeringsmiddelen bestaat dit risico niet. 

  

9 In Nederland hebben artsen de plicht om de patiënten te wijzen op de 
risico’s van medicijngebruik bij het autorijden. 

  

10 Artsen en apothekers kunnen moeilijk goed advies geven over de 
effecten van medicijnen op het rijgedrag, doordat er weinig onderzoek 
naar deze effecten gedaan is. 

  

 
 
TEKST 2  ELK MOMENT EEN EETMOMENT 
 

 2 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
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TEKST 1  LIEGEN ALSOF HET GEDRUKT STAAT 
 

4p  1 Lees bij deze vraag eerst de opdracht en zoek daarna de antwoorden op in de tekst 
‘Liegen alsof het gedrukt staat’. 

 Geef in de uitwerkbijlage van de volgende uitspraken aan of ze waar of niet waar 
zijn door een kruisje op de juiste plaats te zetten. 

 
− Mannen en vrouwen liegen over verschillende zaken. 
− Rijke mensen liegen vaker dan arme mensen. 
− Het is soms verstandig om te liegen. 
− Liegen hebben we al vroeg geleerd. 
− Iedereen liegt wel eens in zijn leven. 
− Een leugendetector is volledig onbetrouwbaar. 
− Je neus groeit als je liegt. 
− In de politiek is geen plaats voor leugenaars. 
− Een pathologische leugenaar moét nou eenmaal liegen. 
− Mensen gebaren meestal minder terwijl ze liegen. 
 
 
TEKST 2  HONGER IN AFRIKA 
 

7p  2 Vat de tekst Honger in Afrika samen in maximaal 125 woorden. Maak er een 
samenhangend geheel van. Besteed alleen aandacht aan de volgende onderdelen van de 
tekst: 
− de twee tegenstrijdige kanten die het voedselprobleem in Afrika heeft 
− ten minste vier oorzaken van het voedselprobleem in Afrika 
− een vorm van hulp uit Amerika en Europa die niet gewenst is 
− twee maatregelen van de Verenigde Staten en de landen in Europa die Afrika erg 

zouden helpen. 
 

 Schrijf je samenvatting in de uitwerkbijlage in volledige zinnen.  
Gebruik geen telegramstijl. 

 
 
TEKST 3  KINDEREN KOPIËREN 
 

1p  3 Wat is het doel van de makers van de advertentie? 
A de lezers om aandacht te vragen voor het werk van de stichting Stivoro 
B jongeren te wijzen op tips over roken 
C ouderen ertoe over te halen in hun gedrag rekening te houden met kinderen 
D volwassenen ertoe te prikkelen het spel aan te vragen 
 

1p  4 Wat is de belangrijkste functie van de foto in deze advertentie? 
De foto laat zien 
A dat je uiterlijk verandert als je blijft roken. 
B dat jongeren het gedrag van ouderen nabootsen. 
C dat ouderen wel roken en jongeren niet. 
D dat roken slecht is voor je gezondheid. 
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1p  5 Welk verband bestaat er tussen de linker- en de rechterhelft van de foto? 
het verband tussen  
A docent en leerling 
B oudere en kind 
C overheid en burger 
D politieman en burger 
 
 
TEKST 4  GROEN BOEREN IS MOOI 
 

1p  6 Wat is de functie van alinea 1? 
de tekst inleiden door 
A een grappige gebeurtenis 
B een historisch overzicht 
C een korte samenvatting van de tekst 
D een voorbeeld bij het onderwerp van de tekst 
 
Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 7 tot en met 9. 
Naast de inleiding (alinea 1) en het slot (alinea 11) kunnen we de tekst verdelen in drie 
stukken: 
deel 1: alinea’s 2, 3 en 4 
deel 2: alinea’s 5, 6, 7 en 8 
deel 3: alinea’s 9 en 10. 
 

1p  7 Welk kopje past het beste boven deel 1 (alinea’s 2, 3 en 4)? 
A Cultuurlandschap, een lust voor het oog 
B Inkomsten uit natuurbeheer 
C Voordelen van agrarisch ondernemerschap 
D Weidevogels als graadmeter 
 

1p  8 Welk kopje past het beste boven deel 2 (alinea’s 5, 6, 7 en 8)? 
A Afspraken over natuurdoelen 
B Agrarisch natuurbeheer of echte natuurgebieden? 
C Boeren als grootgrondbezitters 
D Samenwerking overheid en boeren 
 

1p  9 Welk kopje past het beste boven deel 3 (alinea’s 9 en 10)? 
A Boeren tobben heel wat af 
B Financiële kanten van agrarisch natuurbeheer 
C Omschakeling van voedselproducent naar natuurbeheerder 
D Miljoenen subsidie van de overheid 
 

1p  10 Welk verband is er tussen alinea 3 en 4? 
A In alinea 3 wordt een argument genoemd voor het gestelde in alinea 4. 
B In alinea 4 wordt een gevolg genoemd van het gestelde in alinea 3. 
C Ze vormen samen een opsomming. 
D Ze vormen samen een tegenstelling. 
 

1p  11 De heer Slob is een groot voorstander van agrarisch natuurbeheer. 
 Citeer een zin uit het tekstgedeelte van alinea’s 4, 5, 6 en 7 waaruit blijkt dat niet 

iedereen een voorstander is.  
 

Pagina: 881Voor 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).



500010-1-621o 4 ga naar de volgende pagina 

1p  12 Welk verband is er tussen alinea 7 en 8? 
A In alinea 8 wordt antwoord gegeven op de vraag uit alinea 7. 
B In alinea 8 wordt een verklaring gegeven voor het gestelde in alinea 7. 
C Ze vormen samen een opsomming. 
D Ze vormen samen een tegenstelling. 
 

1p  13 Wat zijn de belangrijkste doelen van de schrijver met deze tekst? 
1 informeren 
2 overtuigen  
3 tot handelen aansporen 
4 gevoelens tot uitdrukking brengen 
Welke combinatie is juist? 
A 1 en 2 
B 1 en 4 
C 2 en 3 
D 3 en 4 
 

1p  14 Een schrijver kan gebruik maken van: 
1 feiten 
2 de eigen mening 
3 de mening van anderen. 
Waarvan maakt de schrijver van deze tekst gebruik? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
 

1p  15 Een schrijver kiest voor zijn tekst altijd een bepaald taalgebruik. Hoe kun je het 
taalgebruik in deze tekst over de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer het beste 
aanduiden? 
A negatief 
B neutraal 
C overdreven 
D spottend 
 

1p  16 Is deze tekst bedoeld voor een speciale lezersgroep? 
A ja, voor boeren 
B ja, voor natuurliefhebbers 
C ja, voor plattelandsbewoners 
D nee 
 

1p  17 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van deze tekst weer? 
A Agrarisch natuurbeheer is heel moeilijk te verwezenlijken, omdat het veel te duur is 

voor de overheid. 
B Een goede boer neemt zijn verantwoordelijkheid serieus en schakelt over op agrarisch 

natuurbeheer. 
C Voor het behoud van de natuur is agrarisch natuurbeheer even goed als de 

ontwikkeling van echte natuurgebieden. 
D Zowel de overheid als veel boeren zien de voordelen van agrarisch natuurbeheer, 

maar dat gaat de overheid en de burger geld kosten. 
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TEKST 5  BLIK NAAST DE WEG 
 

1p  18 Wat is de functie van de eerste twee alinea's (regels 1-19) van deze tekst? 
De schrijvers willen met de alinea’s 1 en 2 het onderwerp inleiden door 
A een korte omschrijving van het centrale probleem te geven. 
B een mening van een deskundige te geven. 
C een samenvatting van de tekst te geven. 
D een voorbeeld van een vervuiler te geven. 
 

1p  19 “Vooral het … graag halen.” (regels 10-11) 
Hoe sluit de rest van de alinea (regels 10-19) bij deze zin aan? 
In de rest van de alinea wordt 
A een conclusie getrokken. 
B een doel genoemd. 
C een verklaring gegeven. 
D een voorbeeld gegeven. 
 

1p  20 “… of ziet het er bij voorbaat naar uit dat de lat te hoog is gelegd?” (regels 21-22) 
Wat bedoelen de schrijvers met dit zinsgedeelte? 
De schrijvers vragen zich af 
A of andere zaken een rol spelen. 
B of de doelstellingen haalbaar zijn. 
C of de plannen niet veel te duur zijn. 
D of het zwerfvuil werkelijk een probleem is. 
 

1p  21 “Het ministerie van … zal toenemen.” (regels 40-43) 
Hoe sluit de rest van de alinea (regels 40-62) bij deze zin aan? 
In de rest van de alinea wordt de eerste zin 
A anders geformuleerd. 
B bevestigd. 
C nader uitgewerkt. 
D tegengesproken. 
 

1p  22 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van het tekstgedeelte regels 79-118? 
A Doel en opzet van acties tegen zwerfvuil 
B Voordelen en nadelen van acties tegen zwerfvuil 
C Voorbeelden van ernstige milieuvervuiling 
D Voorbeelden van blijvend succesvolle projecten 
 

1p  23 Uit welke tabel kunnen automobilisten gegevens halen over de invloed op het milieu die 
wordt veroorzaakt door weggeworpen blikjes en flesjes? 
A uit de tabel met het kopje “Fruit en kauwgom” 
B uit de tabel met het kopje “Redenen voor het dumpen” 
C uit de tabel met het kopje “Vuil leeft lang” 
 

1p  24 Van Aggelen noemt in alinea 6 (regels 79-91) ook een reden voor het ontstaan van 
zwerfvuil. 

 Noem deze reden in één woord. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  25 Wat is het voornaamste doel van de schrijvers van deze tekst? 
A de lezers informeren 
B de lezers overtuigen van hun mening 
C de lezers waarschuwen 
D tegenover de lezers gevoelens tot uitdrukking brengen 
 
 
SCHRIJFOPDRACHTEN 
 
Verplaats je in de volgende situatie en bedenk daarbij dat als er in een opdracht ‘je’, ‘jij’ of 
‘jou(w)’ staat, je telkens je eigen naam en/of adres en/of postcode en/of woonplaats moet 
invullen. 
 
Het lijkt soms wel of de prullenbak op jouw school nog uitgevonden moet worden. Het 
schoolplein ligt vaak vol met snoeppapiertjes, lege blikjes, half opgegeten boterhammen 
en andere etensresten. In het kader van ‘Opgeruimd staat stoer’, een lessenserie bij 
maatschappijleer over zorg voor de omgeving, besluit jij een affiche te maken, waarmee 
je andere leerlingen oproept om deel te nemen aan een grote schoonmaakactie op school 
en in de naaste omgeving. Met de feestcommissie heb je afgesproken dat er maar liefst 
tien gratis entreekaarten voor het jaarlijkse schoolfeest beschikbaar worden gesteld. De 
kaarten gaan naar de leerlingen die het meeste zwerfvuil ophalen. De heer Maasbree, 
een van jullie conciërges, heeft aangeboden mee te helpen en te zorgen voor prikkers en 
vuilniszakken. 
Jij schrijft de tekst voor het affiche. Je vermeldt de schoonmaakactie, waar, wanneer en 
op welk tijdstip de actie plaatsvindt. Je maakt met ten minste twee verschillende redenen 
duidelijk waarom deze actie volgens jou noodzakelijk is. Uiteraard vermeld je ook wat de 
leerlingen kunnen verdienen. Vermeld dat alle leerlingen binnenkort een formulier 
ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden. Gebruik kernachtige formuleringen en 
eindig je affiche met een pakkende, zelf bedachte zin. 
 

5p  26 Een affiche 
 Maak het affiche in de uitwerkbijlage. 

 
Je docent maatschappijleer is enthousiast over je actie, zeker als blijkt dat vijftien 
leerlingen zich hebben aangemeld. Hij stelt voor een brief te sturen naar Marianne 
Wagenaars, die als correspondent van een regionaal dagblad regelmatig op zoek is naar 
plaatselijk nieuws. Misschien heeft zij belangstelling voor een interview of wil zij een 
verslag van de actie maken. 
Je schrijft de brief aan Marianne Wagenaars. Zij woont aan de Treurnietweg op nummer 
25 in jouw woonplaats. De postcode is 0012 AB. Je vertelt op welke school je zit en welke 
actie er binnenkort plaatsvindt. Voor gegevens over de opzet en dergelijke zaken verwijs 
je naar het affiche dat je meestuurt. Je maakt duidelijk hoe de actie tot stand is gekomen 
en wat jouw rol daarin is. Geef aan waarom deze actie volgens jou belangrijk is en 
waarom je denkt dat aandacht in de krant wenselijk is. Vertel dat je bereid bent meer 
informatie te geven als ze dat op prijs stelt en maak duidelijk hoe ze jou kan bereiken. 
 

11p  27 Een zakelijke brief 
 Schrijf de brief aan Marianne Wagenaars in de uitwerkbijlage. 

 

einde 500010-1-621o* 
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TEKST 1  LIEGEN ALSOF HET GEDRUKT STAAT 
 
Lees eerst de opdracht in het vragenboekje en daarna pas globaal deze tekst. 
 
De een haalt de voorpagina’s door één grote onwaarheid te vertellen. Iedereen sprak bijvoorbeeld 
schande van het voormalige kamerlid Singh Varma, die zei dat ze stervende was en Clinton, die 
ontkende dat hij een seksuele relatie had gehad met een stagiaire. De ander maakt van zijn leven 
één grote leugen. Zo zou de schrijver Boudewijn Büch het verhaal over zijn jong gestorven zoon 
uit zijn literaire duim hebben gezogen. Maar zijn we zelf wel brandschoon? Hieronder volgen vra-
gen en eerlijke antwoorden over liegen en bedriegen. 
 

 1  Zijn er mensen die nooit liegen? 
Elk mens doet het. Ieder mens liegt twee 
keer per dag. Uit onderzoek blijkt dat mensen 
heel slecht zijn in het ontmaskeren van leu-
gens. Slechts in 18% van de gevallen heb-
ben we door dat onze gesprekspartner liegt. 
Bij telefoongesprekken ligt dat getal nog la-
ger. 

 2  Welke redenen hebben mensen om te 
liegen? 
Mensen liegen om normaal te kunnen func-
tioneren. Volgens professor Aldert Vrij, werk-
zaam aan de universiteit van Portsmouth en 
specialist in (on)waarheden, zijn leugens 
zelfs in bepaalde situaties verdedigbaar. 
Want is het wel sociaal wenselijk om eerlijk 
“Wat een vréselijk jasje!” tegen uw collega te 
zeggen als ze apetrots uw mening vraagt 
over haar zojuist aangeschafte mantelpakje? 
En zegt u ook niet vriendelijk tegen uw 
schoonmoeder dat het erg goed gaat (“Leuk 
dat u het vraagt”), terwijl u eigenlijk niet lek-
ker in uw vel zit en liever de hele dag in bed 
was blijven liggen?  

 3  Het is dus soms goéd om te liegen? 
In zeker opzicht soms wel. Volgens de Ame-
rikaanse professor Charles Ford, nog zo’n 
specialist, is liegen in bepaalde omstandig-
heden zelfs gezond! “De wereld zou er heel 
anders uitzien als iedereen de waarheid zou 
spreken”, zegt hij. “Er zouden heel wat onno-
dige ruzies en wrijvingen ontstaan.” 

 4  Hoe hebben we zo goed leren liegen? 
Omdat jokken er met de paplepel wordt inge-
goten! Terwijl we nog aan het peuteren zijn, 
leren we al tegen oma te zeggen dat we dól-
blij met die vieze dropjes zijn. Of we leren 
van onze moeder tegen die onvriendelijke 
meneer van hiernaast te zeggen: “Goede-
morgen buurman!” En dat gaat jarenlang zo 
door. Later in de opvoeding krijg je de drei-

gementen die het kind bijna dwingen om de 
waarheid niet of maar half te vertellen. Goed 
bedoelde opmerkingen als “Als je nog een 
keer met Kees omgaat, krijg je geen zakgeld 
meer” en “Dit is je laatste sigaret, anders 
krijg je huisarrest” leiden vaak tot gedraai 
met de waarheid. En dat gaat niet zomaar 
over. Studenten blijken in de helft van de ge-
sprekken die ze met hun moeder voeren te 
liegen. Volgens professor Vrij enerzijds om 
een goede indruk te maken (net als bij nieu-
we geliefden) en anderzijds omdat ze in 
sommige opzichten, financieel bijvoorbeeld, 
nog afhankelijk zijn van hun ouders. “Als ze 
hun ouders vertellen wat ze daadwerkelijk 
uitvoeren, zouden ze minder scheutig met 
geld kunnen worden,” aldus Vrij. 

 5  Liegen partners in het begin van een 
relatie echt váker tegen elkaar dan na, zeg 
vijf jaar? 
Ja, want dan hoef je niet meer bij je partner 
in het gevlij te komen. In de eerste weken lie-
gen partners in de helft van de gesprekken 
en later relatief weinig: slechts in 10 procent 
van de gesprekken. Dit doen ze om conflic-
ten te voorkomen of om een goede indruk te 
maken. 

6   Liegen mannen over andere dingen dan 
vrouwen? 
Vrouwen gebruiken vaker ‘complimenteuze 
leugens’ (om een ander zich goed te laten 
voelen) en mannen liegen vaker uit eigenbe-
lang. Typische mannenleugen: tegen vrien-
den zeggen dat hij dertig biertjes heeft ge-
dronken, tegen zijn vrouw drie. De waarheid 
zal ergens in het midden liggen. Maar daar 
staan mannen niet alleen in: vrouwen liegen 
net zo vaak als mannen, zo blijkt uit onder-
zoek. Wel opvallend: extroverte mensen kun-
nen beter liegen dan verlegen types. Omdat 
ze meer en makkelijker praten, liegen ze ook 
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vaker. En oefening baart kunst. 
 7  Hoe verklaar je dat mensen zich vaak 

mooier voordoen? Dat mijn kennissen bij 
navraag altijd een fantástische vakantie heb-
ben gehad, terwijl zij ter plekke alleen maar 
hebben geklaagd over prijzen, hygiëne, taal-
verschillen en klimaat? 
Omdat we bang zijn dat onze belevenissen 
niet interessant genoeg zijn, vergeten we de 
negatieve aspecten maar even en richten we 
ons op de leuke kanten. “We hadden zúlk 
lekker weer, elke dag 30 graden! We zijn he-
lemaal uitgerust.” (De waarheid: door de be-
nauwende hitte heeft u geen oog dichtge-
daan.) 

 8  Heeft het aantal leugens te maken met 
sociale status? 
Nee, het gaat door alle lagen van de bevol-
king, van rijk tot arm, van werkloze tot super-
ster. Neem actrice/zangeres Jennifer Lopez. 
Ze verdient 13 miljoen euro per film (en nog 
zo’n zelfde bedrag per cd) maar toch zat ze 
afgelopen zomer in een interview glashard te 
liegen tegen Oprah Winfrey – en tientallen 
miljoenen kijkers. Nee hoor, haar huwelijk 
met Chris Judd ging prima, geweldig zelfs, 
was haar boodschap. Ze had toen al lang en 
breed iemand anders. Iedereen geloofde 
haar, omdat we vaak de waarheid niet wíllen 
weten. De waarheid is vaak te pijnlijk of geeft 
teveel gedoe. 

 9  Wat is de stereotiepe leugenaar? 
“We letten op de verkeerde kenmerken”, zegt 
professor Vrij. “We denken dat leugenaars 
friemelen en wegkijken, maar dat gebeurt 
meestal juist níet. Ook denken we dat leuge-
naars gespannen zijn en zich daardoor ner-
veus gedragen. Ook dat blijkt nogal mee te 
vallen.” Vrij heeft in een laboratorium de ge-
barentaal van leugenaars onderzocht door 
mensen te laten liegen en de waarheid te 
laten spreken. Achteraf vroeg hij hun hoe ze 
zélf dachten over hun lieggedrag. Het bleek 
dat ze dáchten meer bewegingen te maken 
tijdens het liegen, terwijl ze dat minder de-
den! 

 10  Dus leugenaars zijn te betrappen op hun 
starre houding? 
Was het maar zo makkelijk. Maar over het 
algemeen klopt het volgende: door spannin-
gen wordt de stem hoger, spreekt iemand 
langzamer (wegens het ter plekke verzinnen) 

en worden er minder gebaren dan normaal 
gemaakt. Op simpele ja/nee-vragen wordt 
een omslachtig antwoord gegeven en een 
verhaal wordt opvallend gestructureerd ver-
teld. Professor Vrij: “Het stereotiepe beeld is 
dat leugenaars meer van de hak op de tak 
springen en meer twijfelen, maar zij die de 
waarheid spreken, twijfelen juist meer.” 

 11  De pinokkio-neus is volledig verzonnen, 
of heeft Pinokkio echt bestaan? 
Geloof het of niet: er zit een kern van waar-
heid in het sprookje van de houten pop. Als 
je liegt, stroomt er extra bloed naar je hoofd 
– en dus ook naar je neus – waardoor je 
neus (lichtelijk) opzwelt en gaat jeuken. Goed 
voorbeeld daarbij is Bill Clintons gedrag tij-
dens de verhoren. In het gedeelte waar hij 
zat te liegen (“I did not have sexual relations 
with that woman”) krabde hij gemiddeld elke 
drieëneenhalve minuut aan zijn neus. In de 
overige uren – toen het over zaken ging die 
achteraf waar bleken te zijn – beroerde hij 
zijn neus niet één keer. 

 12  En hoe zit dat met politici? 
Dat zijn vaak uitstékende leugenaars. Het 
gekke is dat ze door hun intelligentie en sta-
tus niet eens hóeven te liegen om indruk te 
maken, maar ze doen het toch. Volgens pro-
fessor Ford hebben ze vaak last van het be-
driegersyndroom: ze hebben het gevoel dat 
ze hun positie eigenlijk helemaal niet verdie-
nen en elk moment door de mand kunnen 
vallen. Reden te meer om zich nog verder 
een slag in de rondte te liegen. 

 13  Soms is iemand een pathologische 
leugenaar. Wat is dat? 
Deze mensen hebben een onweerstaanbare 
neiging om gefantaseerde belevenissen als 
waar gebeurd te presenteren. In die verhalen 
staan de vertellers altijd in het middelpunt, 
maar ze overdrijven de gebeurtenissen vaak 
zo heftig dat ze uiteindelijk door de mand 
vallen. Ze kunnen niet meer stoppen, doordat 
ze erin zijn gaan geloven. Of, zoals weten-
schappers het formuleren: de pathologische 
leugenaar liegt, weet dat hij liegt, maar 
schijnt tegelijkertijd van de waarheid van zijn 
mededelingen overtuigd te zijn.  

 14  Kan een leugendetector uitkomst bie-
den? 
Misschien. Een detector die met 100 procent 
zekerheid kan aantonen dat iemand liegt, 

Pagina: 887Voor 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).



500010-1-621t 4 ga naar de volgende pagina 

bestaat nog niet. Wel zijn er steeds betere 
detectors. Begin dit jaar kwamen Amerikaan-
se wetenschappers met een nieuwe methode 
waar geen snoer aan te pas komt. Een ge-
voelige infraroodcamera meet de tempera-
tuurstijging rond de ogen, waar het duidelijkst 
meer bloed door de aderen stroomt tijdens 
een leugen. Deze verborgencameramethode 

is een doorbraak in de spionage- en douane-
wereld. De luchthavenbeveiliging kan in een 
paar seconden checken of passagiers naar 
waarheid antwoorden op vragen als ‘Heeft u 
zelf uw koffer ingepakt?’ Ook tijdens sollicita-
tiegesprekken – gelegenheden met een 
enorm hoge leugendichtheid – kan deze me-
thode van pas komen. 

naar een artikel van Niek Stolker 
Panorama nr. 2, 2003 
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TEKST 2  HONGER IN AFRIKA 
 

 1  Nieuws is het bijna niet meer, maar ook 
dit jaar zijn zeker veertig miljoen Afrikanen 
afhankelijk van buitenlandse hulp om honger 
te voorkomen. Het schrijnende is dat bijna al 
deze Afrikanen op minder dan tweehonderd 
kilometer leven van steden waar weldoor-
voede mensen wonen. Aan de andere kant 
van hetzelfde land staan soms boerderijen 
met een overvloedige productie. 

  Hoe kan het dat keer op keer een beroep op 
mensen in rijke landen nodig is om geld te 
geven voor noodhulp aan kinderen met op-
gezwollen buiken en uitgemergelde moeders 
met baby’s aan de borst?  

 2  Het Hongersnood Onderzoeksinstituut in 
de Keniase hoofdstad Nairobi doet onder-
zoek naar de oorzaken van honger. “Je kunt 
het zien als een verdelingsprobleem”, zegt 
Nic Maunder, specialist van het Keniase cen-
trum. “Hongersnood komt voor in landen 
waar voedsel genoeg is, maar waar veel 
mensen geen geld hebben om het te kopen. 
Vaak wonen deze mensen op het platteland. 
In steden, waar mensen hun geld niet met 
landbouw verdienen, heerst zelden honger. 
Ethiopië is een goed voorbeeld”, aldus Maun-
der: “In het westen van dat land is er sprake 
van overproductie in de landbouw, in het 
oosten is er iedere vier tot vijf jaar sprake 
van een voedseltekort dat vijf tot tien miljoen 
mensen treft.” 

 3  In sommige streken mislukt de oogst 
regelmatig. Dat komt door de droogte. Als de 
oogst mislukt, hebben de mensen geen 
voedsel. Tevens hebben ze geen inkomsten 
en kunnen ze dus geen voedsel kopen. Bo-
vendien is het wegennet in veel Afrikaanse 
landen zo slecht, dat het vaak moeilijk en 
soms onmogelijk is om voedsel van de ene 
kant van het land naar de andere te transpor-
teren. 

 4  Oneerlijkheid, omkoping en slecht be-
stuur zijn ook belangrijke oorzaken. In Ma-
lawi is het huidige voedseltekort begonnen 
toen politici de nationale graanreserve ver-
kochten en de opbrengst achteroverdrukten. 
In Zimbabwe is de landbouwproductie met 60 
procent gedaald sinds president Robert Mu-
gabe blanke boeren begon weg te jagen. In 
het door burgeroorlog verwoeste Angola gaat 

de elite met oliewinsten aan de haal, terwijl 
de Verenigde Naties de grootste moeite heb-
ben de miljoenen bewoners van de vluchte-
lingenkampen te voeden. 

 5  Het verschil tussen goed en slecht 
bestuur is te zien in Namibië en Botswana, 
twee welvarende landen in zuidelijk Afrika. 
Beide landen hebben te lijden onder dezelfde 
droogte als Angola, Zimbabwe en Zambia. In 
de laatste drie landen leidde de droogte tot 
honger. De bevolking is telkens weer afhan-
kelijk van hulp uit West-Europa en de Vere-
nigde Staten van Amerika. Maar Namibië en 
Botswana hoeven nauwelijks om buitenland-
se hulp te vragen. De overheid van deze lan-
den is goed in staat om ook in tijden van 
droogte de eigen bevolking te voeden. 

 6  ‘Afrika heeft voldoende mogelijkheden 
om de bevolking te voeden’, is de boodschap 
van Maunder en zijn centrum in Nairobi. 
Maar de politiek van veel staten maakt de 
productie en de verdeling van voedsel tot 
een probleem. In de door oorlog geteisterde 
delen van Sudan en Congo liggen miljoenen 
hectares vruchtbaar land waar door de ge-
vechten weinig tot niets mee kan worden ge-
daan. Rijd door het deel van Sudan dat in 
handen is van de rebellen en je ziet duizen-
den mangobomen, waar meer fruit vanaf 
komt dan de plaatselijke bevolking ooit zal 
kunnen opeten. Sorghum, een soort graan, 
groeit er ook in overvloed. Maar de oorlog 
maakt het onmogelijk het voedsel ergens an-
ders heen te brengen, en dus zijn andere 
delen van Sudan afhankelijk van graan uit de 
rijke landen. Maunder: “Als de Afrikanen be-
vrijd zouden zijn van de vele oorlogen en ver-
lost van de oneerlijke politici, zou de honger 
voor een deel zijn overwonnen.” 

 7  Er zijn 53 landen in Afrika en voor vrijwel 
allemaal is de landbouw de enige economi-
sche sector van belang. De economische 
activiteit van de Afrikaanse boeren is echter 
vooral gericht op zelfvoorziening. Dat wil 
zeggen dat ze het geproduceerde voedsel 
zelf opeten. Dat is een verouderde opvatting 
van economie. Nic Maunder en andere des-
kundigen pleiten daarom voor modernisering 
van de Afrikaanse economie. Daar is echter 
geld voor nodig en dat hebben de Afrikaanse 
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landen niet. Maar als de Afrikaanse landen 
wel voldoende geld zouden hebben om te 
investeren in de economie, dan was er nog 
steeds een probleem. Ook dan zouden de 
Afrikaanse boeren hun producten niet of 
nauwelijks in Europa en Amerika kunnen 
verkopen. Zowel Amerika als de Europese 
Unie geeft enorme subsidies aan de eigen 
boeren, die zo hun producten tegen kunstma-
tige, lage prijzen kunnen blijven aanbieden. 
Tegen deze oneerlijke concurrentie kunnen 
de Afrikaanse boeren niet op. De VS en Eu-
ropa moeten stoppen met het verstrekken 

van subsidies aan de eigen boeren. 
 8  Europa en de Verenigde Staten van 

Amerika moeten een steentje bijdragen om 
de honger uit de wereld te helpen. De rijke 
landen moeten ophouden de eigen landbouw 
kunstmatig in stand te houden. In plaats van 
voedselhulp moeten Amerika en Europa in-
vesteren in het wegennet en economische 
hervorming in Afrika. Als dat niet gebeurt, 
zien we om de paar jaar weer nieuwe televi-
siebeelden van wanhopige moeders en ge-
broken mannen. 

 
naar een artikel van Chris Tomlinson 
Dagblad de Limburger, 8 februari 2003 
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TEKST 3  KINDEREN KOPIËREN 
 

 
naar een advertentie in de Volkskrant, 2003 
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TEKST 4  GROEN BOEREN IS MOOI 
 
‘AGRARISCH NATUURBEHEER’ STEEDS POPULAIRDER. 
 

 1  In de stal van boer Slob in Noordeloos 
liggen twee pasgeboren blaarkopkalfjes 
naast elkaar, één rood en één zwart. De 
blaarkop is een koeienras dat zeldzaam is 
geworden. Blaarkoppen geven minder melk 
dan zwartbonte koeien, de Holsteiners. Ei-
genlijk zou je als boer dus wel gek zijn om 
blaarkoppen te laten grazen. Maar Teunis 
Jacob Slob denkt daar anders over. De 
blaarkoppen kunnen hoog gras goed verte-
ren en daarmee passen ze precies in de be-
drijfsvoering van Slob. Hij maakt er een kunst 
van om te wachten met maaien, totdat de 
weidevogels hun eieren hebben uitgebroed. 
“Je moet voortdurend creatief zijn, zo blijf je 
er lol in houden,” aldus Slob (43). 

 2  Slob is één van de zevenduizend boeren 
in Nederland die een deel van hun inkomen 
ontvangen uit natuurbeheer. Agrarisch on-
dernemerschap betekent niet meer alleen het 
produceren van melk of kaas. Naast de be-
kende vormen van branchevervaging1), zoals 
kamperen bij de boer, zetten steeds meer 
boeren een ‘groene pet’ op: ze combineren 
hun bedrijf met de zorg voor de natuur. 

 3  Om weidevogels – naast grutto’s ook 
graspiepers, kieviten en tureluurs – een kans 
te geven, laat Slob het gras op een aantal 
plaatsen tot laat in het seizoen groeien. De 
koeien grazen steeds op een ander gedeelte. 
Hij heeft een poel gegraven, die het nog aan-
trekkelijker voor weidevogels maakt om neer 
te strijken. De grutto geldt als een graadme-
ter voor de natuur in het weidegebied. De 
helft van de wereldgrutto-populatie broedt in 
Nederland, maar de laatste jaren neemt hun 
aantal af. 

 4  Behalve fijn voor de vogels is het agra-
risch natuurbeheer ook een lust voor het 
menselijk oog. De weilanden zijn een moza-
iek van alle mogelijke tinten groen, vermengd 
met het geel en paars van de wilde planten 
die er hun gang mogen gaan. Zo moet het 
veenweidegebied van de Alblasserwaard er-
uit hebben gezien in de tijd van voor de ruil-
verkaveling. Het is een oer-Hollands cultuur-
landschap dat moeiteloos kan wedijveren 
met een ‘echt’ natuurgebied. 

 5  Sinds kort is het pad over het weiland 
van Slob in gebruik als wandelroute. Onder 
begeleiding van een collega-boer krijgen de 
gasten uitleg over het veenweidelandschap. 
Slob is ervan overtuigd dat je als boer meer 
voor de samenleving kunt betekenen dan al-
leen maar het produceren van voedsel. “Je 
bent verantwoordelijk voor de natuur. Voor 
mij staan grutto’s en koeien op dezelfde 
hoogte.” 

 6  In het dichtbevolkte Nederland bezitten 
boeren 70 procent van het grondgebied. De 
overheid wil een deel daarvan opkopen om 
er natuur van te maken, maar ligt daarbij 
achter op schema, vooral door geldgebrek. 
Agrarisch natuurbeheer zou een alternatief 
kunnen zijn, maar er bestaat nog veel dis-
cussie over de vraag of de flora en fauna het 
hierbij even goed doen als in echte natuur-
gebieden. 

 7  Maar wat is natuur? “Ik moet altijd lachen 
als ik met de auto richting Utrecht rijd”, zegt 
Slob. “Dan zie ik links van de weg hooglan-
ders en fjordenpaardjes grazen in een na-
tuurgebied langs de Lek, terwijl er rechts van 
de weg koeien in een gewone wei staan, die 
precies hetzelfde doen. 

 8  Als de overheid goed samenwerkt met de 
boeren, dan kan boerenland ook natuurge-
bied zijn”, vindt Slob. Hij is aangesloten bij 
Den Hâneker, één van de tachtig milieucoö-
peraties in Nederland waarin boeren zich 
hebben verenigd. Samen met de overheid en 
met natuurorganisaties maken ze afspraken 
over welke natuurdoelen moeten worden be-
reikt. “Het agrarisch natuurbeheer wordt 
langzaam volwassen”, vindt Slob. “In het be-
gin was het meer tegen de boeren dan met 
de boeren. Nu is er meer samenwerking.” 

 9  De agrarische sector heeft het niet ge-
makkelijk, met veel regels en dalende in-
komsten. Er wordt flink wat afgetobd onder 
de boeren, maar Slob heeft duidelijk plezier 
in zijn werk als groene agrariër. Hij loopt 
misschien wat harder dan sommige anderen, 
zegt hij. Behalve agrarisch natuurbeheerder 
is hij ook bioboer. Zijn melk komt via coöpe-
ratie De Groene Koe als biologische zuivel in 

noot 1 branchevervaging: het onduidelijk worden van verschillen tussen beroepen 
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de winkel terecht. De omschakeling van 
voedselproducent naar natuurbeheerder ver-
loopt geleidelijk en voor iedere boer in een 
ander tempo. Ongeveer de helft van de boe-
ren in de Alblasserwaard heeft inkomsten uit 
natuurbeheer. Boeren kunnen kiezen voor 
verschillende compensatieregelingen, voor 
bijvoorbeeld slootkantbeheer of de aanleg 
van een waterpoel. 

 10  Van de omvangrijke Europese landbouw-
subsidies is nu nog vier procent bestemd 

voor natuurbeheer. De bedoeling is dat dit 
uitgroeit tot tien procent. Maar het zou na-
tuurlijk het mooiste zijn als boeren hun groe-
ne taak konden uitvoeren zonder dat dit mil-
joenen aan subsidies kostte. 

 11  Dan moet de burger bereid zijn om een 
paar dubbeltjes extra te betalen voor land-
bouwproducten die met respect voor het 
landschap en de natuur zijn gemaakt. In ruil 
voor een wandeling door het weiland. 

naar een artikel van Martin de Jong 
Elsevier, 14 juni 2003 
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TEKST 5  BLIK NAAST DE WEG 
 
 Tegen zwerfvuil - volgens peilingen een 
van de grootste ergernissen bij het Neder-
landse publiek - kan niet hard genoeg worden 
opgetreden. De stichting Nederland Schoon, 
het bedrijfsleven en de overheid streven er-5 

naar om in 2005 de hoeveelheid zwerfafval 
met 45 procent terug te brengen. De hoeveel-
heid blikjes en flessen moet zelfs met 80 pro-
cent verminderd zijn. 
 Vooral het bedrijfsleven wil deze laatste 10 

doelstelling heel erg graag halen. Het bedrijfs-
leven hangt anders een statiegeldregeling 
boven het hoofd als het met het zwerfvuil de 
spuigaten uit blijft lopen. De organisatie van 
deze regeling en het opslaan van al die lege 15 

flessen vergt een investering van vele mil-
joenen. Tevens moeten dure machines wor-
den aangeschaft om de lege flessen schoon 
te maken. 
 Zullen de plannen om Nederland te reini-20 

gen van zwerfvuil slagen of ziet het er bij 
voorbaat naar uit dat de lat te hoog is gelegd? 
Dit laatste lijkt het geval. Dat is op de eerste 
plaats te wijten aan de omvang van het pro-
bleem. Op jaarbasis worden alleen al 1,3 mil-25 

jard blikjes en flessen opengemaakt in ons 
land, waarvan een onbekend deel naast de 
afvalbak belandt. Achteloos worden vele mil-
jarden kauwgoms, snoeppapiertjes en fruit-
schillen weggegooid. Die komen allemaal 30 

voor vele jaren in het milieu terecht. Op de 
tweede plaats is illegaal dumpen doodnor-
maal geworden in onze wegwerpmaatschap-
pij. Bovendien zorgen wij voor steeds meer 
afval door alles te verpakken. Vrijwel alle ar-35 

tikelen die je in de supermarkt koopt, zijn ver-
pakt, meestal in plastic. Vaak doen ze de arti-
kelen bij de kassa ook nog in een plastic of 
papieren zakje. 
 Het ministerie van Verkeer en Waterstaat 40 

heeft berekend dat de hoeveelheid zwerfvuil 
binnen enkele jaren met vijftien procent zal 
toenemen. Marielle van Aggelen, directeur 
van Nederland Schoon, denkt niet dat het zo-
ver komt. Ook al wordt het een hele klus, ze 45 

gaat er nog steeds van uit dat de optimisti-
sche doelstellingen van Nederland Schoon 
worden gehaald. Nederland Schoon is een 
stichting die ruim tien jaar geleden door het 
bedrijfsleven, de ANWB en de Nederlandse 50 

Vereniging van Reinigings Directeuren van de 
grond werd getild. Nederland Schoon probeert 
een dam op te werpen tegen de rotzooi-maar-
aan-mentaliteit. Dat gebeurt o.a. met een on-
langs gelanceerde landelijke campagne, 55 

waarbij het publiek wordt aangesproken met 
Lieve, vieze, vuile Nederlanders. Tevens zet 
de stichting billboards met pakkende teksten 
bij op- en afritten. Ze ontwikkelt lespakketten 
voor verschillende schooltypen en plaatst 60 

overal in het land meer en grotere afvalbak-
ken. 
 Gelukkig is het niet overal kommer en 
kwel. In verschillende plaatsen in Zuidwest-
Nederland wordt met succes opgetreden te-65 

gen het ontstaan van zwerfvuil. Gemeenten 
bedenken zelf campagnes. In Hulst bijvoor-
beeld werken de gemeente, de politie en de 
directie van het Reynaertcollege nauw samen 
na aanhoudende klachten van omwonenden 70 

van de school. Scholieren die er eerst een 
handje van hadden blikjes, zakjes, flesjes en 
papier achteloos op straat te gooien, kunnen 
nu streng optreden van de politie verwachten. 
“Door er wat dichter op te zitten en door sa-75 

menwerking van alle betrokkenen is het pro-
bleem nu redelijk onder controle”, zegt de di-
recteur van het college. 
 Volgens Van Aggelen komt het inderdaad 
aan op goede samenwerking tussen de diver-80 

se instanties. “Maar het belangrijkste is de 
mensen bewust te maken van de gevolgen 
van hun gedrag door de juiste informatie te 
verstrekken. Van automobilisten bijvoorbeeld 
is in grote lijnen bekend waarom ze er een 85 

troep van maken in de bermen. Deels is dat 
onwetendheid. Ze weten niet wat de schade 
van weggeworpen blikjes en flesjes voor het 
milieu is. Vandaar dat dit een van de dingen is 
die we in onze landelijke campagne naar vo-90 

ren brengen.” 
 Ook wordt hier en daar gescoord met 
provinciale projecten. Zo was er vorig jaar een 
grote zwerfvuilcampagne in Brabant, die be-
stond uit het op uitgebreide schaal voorlich-95 

ting geven aan automobilisten. Wie toch pa-
piertjes, sigarettenpeuken en andere troep 
overboord kieperde, kreeg lik op stuk. Per-
manent surveillerende agenten slingerden 
hardnekkige rommelkonten zonder pardon op 100 
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Redenen voor het dumpen

geen reden
23%

onvoldoende 
prullenbakken

20%

per ongeluk
18%

niet schadelijk voor 
het milieu

17%

onhandig
14%

iedereen doet het /
er ligt al veel

8%

de bon, nadat het voorlichtingsdeel van de 
campagne was afgelopen. Afhankelijk van wat 
werd weggegooid, werden boetes opgelegd 
van tussen de 46 en 231 euro. Een en ander 
leidde tot twintig procent minder zwerfvuil in 105 

de Brabantse bermen, aldus Nederland 
Schoon. Ook elders loopt nu een dergelijk 
project met positieve resultaten. De vraag is 
of deze successen blijvend zijn. 

 Het uiteindelijke doel van de stichting Ne-110 

derland Schoon is dan ook een blijvende 
mentaliteitsverandering. Automobilisten moe-
ten niet weer de sloddervossen van vroeger 
worden, nadat alle billboards weg zijn en de 
politie opgehouden is met de afvalpatrouilles. 115 

Van Aggelen: “Het moet zo gaan als bij de 
glasbak. Het is heel gewoon geworden om 
daar lege flessen in te gooien.” 

 
naar een artikel van verslaggevers van 
dagblad Brabants Nieuwsblad / De Stem 
september 2002 

 

einde 

Fruit en kauwgom
Wat wordt er door de ondervraagden

in de berm gedumpt?

fruitschillen
31%

kauwgom
17%

plastic flessen
7%

blikjes
6%

snoep en etenswaar
5%

koffie, thee en 
snacks

2%

glazen flessen
4%

dumpt geen vuil
28%

glas
plastic bakjes

blikjes
kauwgom

sigarettenpeuken
papiertjes

sinaasappel- en
bananenschillen

miljoen jaar
90 jaar

50 jaar
25 jaar

2 jaar
paar dagen tot half jaar
3 jaar

Vuil leeft lang
Onkruid vergaat niet, maar ook zwerfvuil heeft doorgaans
een lang leven. Langer dan de meeste mensen denken.
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten 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: 

 
 
TEKST 1  LIEGEN ALSOF HET GEDRUKT STAAT 
 

 1  
 WAAR NIET WAAR 
1 Mannen en vrouwen liegen over verschillende zaken.   
2 Rijke mensen liegen vaker dan arme mensen.   
3 Het is soms verstandig om te liegen.   
4 Liegen hebben we al vroeg geleerd.   
5 Iedereen liegt wel eens in zijn leven.   
6 Een leugendetector is volledig onbetrouwbaar.   
7 Je neus groeit als je liegt.   
8 In de politiek is geen plaats voor leugenaars.   
9 Een pathologische leugenaar moét nou eenmaal liegen.   
10 Mensen gebaren meestal minder terwijl ze liegen.   
 
 

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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TEKST 2  HONGER IN AFRIKA 
 

 2 ................................................................................................................................................  
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TEKST 3  KINDEREN KOPIËREN 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 
 
TEKST 4  GROEN BOEREN IS MOOI 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

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

 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 D 
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TEKST 5  BLIK NAAST DE WEG 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C 
 

 24 ................................................................................................................................................  
 

 25 A B C  D 
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SCHRIJFOPDRACHTEN 
 

 26 Affiche 
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Examen VMBO-KB 

2005 
 
 
 

 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een tekstboekje. 
 
Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 19 vragen, een samenvatting en twee schrijfopdrachten. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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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TEKST 1  HANDIGE DINGEN 
 

4p  1  Vul de ontbrekende gegevens in het schema in de uitwerkbijlage in. 
Maak hiervoor gebruik van de informatie uit de tekst Handige dingen. 

 
 
TEKST 2  VERLANGEN NAAR EIGEN HAARD 
 

8p  2 Maak een goedlopende samenvatting van de tekst Verlangen naar eigen haard van 
maximaal 150 woorden. Besteed daarbij alleen aandacht aan de volgende onderdelen 
van de tekst: 
1 welk verschijnsel door Tony van Vliet werd onderzocht 
2 welke twee groepen proefpersonen Van Vliet onderzocht 
3 waardoor het verschijnsel ontstaat 
4 welke twee factoren invloed uitoefenen op het verschijnsel 
5 welke conclusie Van Vliet trekt en welke raad hij geeft. 

 Schrijf je samenvatting in volledige zinnen in de uitwerkbijlage. 
Gebruik geen telegramstijl. 

 
 
TEKST 3  NEDERLAND VEILIG 
 

1p  3 Welke functie heeft de hond op de foto in deze advertentie? 
De hond op de foto 
A laat zien dat je niet groot en sterk hoeft te zijn om onveiligheid aan te pakken. 
B laat zien dat veiligheid belangrijker is dan welzijn van dieren. 
C maakt iedereen duidelijk welke sterke dreiging er van dieren uitgaat. 
D valt op omdat het om een zeldzame soort gaat. 
 

1p  4 Welke doelgroep hebben de makers voor ogen met deze advertentie? 
A gemeenten, politie en andere instellingen 
B hondenbezitters 
C iedereen in de samenleving 
D slachtoffers 
 

1p  5 Welk doel streeft de overheid voornamelijk na met deze advertentie? 
De overheid wil de lezer 
A ertoe aansporen om bij te dragen aan een veiliger samenleving. 
B ertoe overhalen om een hond aan te schaffen. 
C ervan overtuigen dat Nederland onveilig is. 
D informeren over misdaad, vandalisme en overlast. 
 
 
TEKST 4  KLIKKEN IS KWAAD, MELDEN IS GOED 
 

1p  6 Wat is de functie van de schuin gedrukte alinea aan het begin van deze tekst? 
De schrijver wil met deze schuin gedrukte alinea de tekst inleiden door 
A een beschrijving van het onderwerp te geven. 
B een voorbeeld van het te bespreken probleem te geven. 
C vooraf zijn eigen mening over het onderwerp te geven. 
D zelf een opvallende uitspraak over het onderwerp te doen. 
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1p  7 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van het tekstgedeelte in de regels 32-55? 
A Argumenten voor het anoniem melden van een misdrijf 
B Gevolgen van het anoniem melden van een misdrijf 
C Problemen bij het anoniem melden van een misdrijf 
D Voorbeelden van het anoniem melden van een misdrijf 
 

1p  8 “Dit soort tiplijnen creëert een cultuur van zinloze en dubieuze verdachtmakingen.” 
(regels 88-90) 
Commissaris Munting is het hiermee niet eens, gezien regels 20-31, en hij heeft daar een 
argument voor. 

 Citeer de zin waarin dit argument staat. 
 

1p  9 “Hij kwalificeert deze als ‘verkoopverhalen’.” (regels 109-110) 
Welke mening van Korvinus blijkt uit deze zin? 
A De kranten en de tv misleiden het publiek met de voorbeelden van successen. 
B De voorstanders gebruiken de successen om de meldlijn gunstig voor te stellen. 
C Het grote publiek trekt de voorbeelden van het succes in twijfel. 
D Wesseling en Munting ontkennen de nadelen van de meldlijn. 
 

1p  10 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van het artikel ‘Klikken is kwaad, melden is 
goed’ weer? 
A De meldlijn is door de initiatiefnemers bedacht om informatie over misdrijven te 

verzamelen, maar tegenstanders spreken over klikken en geldverspilling. 
B De meldlijn is een kliklijn, want mensen kunnen gemakkelijk een valse aangifte doen 

zonder dat ze het risico lopen vervolgd te worden. 
C De meldlijn voorziet in een behoefte, want mensen durven tegenwoordig niet zo 

gemakkelijk naar de politie te stappen uit angst voor represailles. 
D De meldlijn zal net als in andere landen waarschijnlijk een groot succes worden, 

doordat de media hun medewerking hebben toegezegd. 
 

1p  11 Een schrijver van een tekst kan gebruik maken van: 
1 feiten 
2 een eigen mening 
3 meningen van anderen 
Waarvan maakt de schrijver van deze tekst vooral gebruik? 
A 2 
B 1 en 2 
C 1 en 3 
D 2 en 3 
 

1p  12 Wat is het schrijfdoel van de auteur? 
A de lezers adviseren 
B de lezers informeren 
C de lezers overtuigen van zijn mening 
D de lezers waarschuwen 
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TEKST 5  UITSLAG VAN HET ETEN 
 

1p  13 Wat is de functie van de eerste alinea? 
De schrijfster wil met alinea 1 de tekst inleiden door  
A de eindconclusie van de tekst voorop te plaatsen. 
B een gebeurtenis te vertellen. 
C haar eigen mening over het onderwerp te geven. 
D het onderwerp van de tekst aan te kondigen. 
 
Gebruik onderstaande informatie voor het beantwoorden van de vragen 14 en 15. 
We kunnen de tekst tussen de eerste en de laatste alinea verdelen in twee gedeelten: 
− deel 1: alinea’s 2, 3 en 4 
− deel 2: alinea’s 5, 6 en 7 
 

1p  14 Met welk kopje kun je de inhoud van deel 1 (alinea’s 2, 3 en 4) het beste weergeven? 
A Oorzaken van allergieën 
B Risico’s van vuil 
C Schadelijk voedsel 
D Westerse kinderen 
 

1p  15 Met welk kopje kun je de inhoud van deel 2 (alinea’s 5, 6 en 7) het beste weergeven? 
A Eigenwijze patiënten 
B Invloed van de mode 
C Lastige diagnose 
D Lichamelijke klachten 
 

2p  16 Het toenemen van voedselallergieën heeft bepaalde oorzaken. 
 Noem twee oorzaken die Knippels vermeldt in de alinea’s 3 en 4. 

 Gebruik per oorzaak maximaal 5 woorden. 
 

1p  17 Waardoor komen voedselallergieën voornamelijk in de Westerse wereld (Europa en 
Amerika) voor? 
In de Westerse wereld 
A bestaat meer variatie in het eten. 
B leeft men erg schoon en hygiënisch. 
C probeert men veel nieuwe producten uit. 
D wordt te eenzijdig gegeten. 
 

1p  18 Welke van de onderstaande formuleringen geeft het beste aan wat het verband is tussen 
alinea 6 en 7? 
A Alinea 6 en 7 vormen samen een opsomming. 
B Alinea 7 is een herhaling van alinea 6. 
C Alinea 7 is een uitwerking van alinea 6. 
D Alinea 7 is een voorbeeld bij alinea 6. 
 

1p  19 Hoe kun je de inhoud van alinea 8 het beste weergeven? 
Alinea 8 bevat 
A een advies. 
B een nieuw gezichtspunt. 
C een protest. 
D een samenvatting. 
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1p  20 Wat is het doel van Geertje Dekker met deze tekst? 
Zij wil de lezer 
A ertoe aanzetten bewuster met voedsel om te gaan. 
B informeren over het verschijnsel ‘voedselallergie’. 
C overtuigen van het gevaar van voedselallergie. 
D waarschuwen voor nieuwe producten. 
 
 
SCHRIJFOPDRACHTEN  RIJK EN ARM 
 
Verplaats je in de volgende situatie en bedenk daarbij dat je telkens je eigen naam en/of 
adres en/of woonplaats moet invullen, als er in een opdracht ‘je’, ‘jij’ of ‘jou(w)’ staat. 
 
Jouw klas heeft zes weken aan een project ‘Rijk en arm’ gewerkt tijdens de lessen 
maatschappijleer. Jullie hebben je beziggehouden met thema’s als ‘honger en overvloed’, 
‘hulpprogramma’s in de Derde Wereld’ en ‘delen en geven’. Het project moet afgesloten 
worden met een activiteit die door de klas georganiseerd wordt. Het is de bedoeling dat 
deze activiteit iets oplevert voor de Derde Wereld.  
Jullie zijn aan het nadenken over een plan, als het volgende krantenartikeltje je aandacht 
trekt: 
 
Zoetermeer op de fiets 
Van een van onze verslaggevers 

 
Zoetermeer – Inwoners van Zoetermeer zullen 

massaal deze maand hun auto’s in het weekend 

laten staan. Zij doen dit in het kader van de ‘Ga-

eens-fietsen-week’, een initiatief van de gemeente 

Zoetermeer die hiermee het autoprobleem op een 

opvallende manier onder de aandacht wil brengen. 

 

De gemeente stuurde al haar inwoners een brief 

met daarin het verzoek om 4 weken lang de auto 

in het weekend te laten staan. Meer dan de helft 

van de inwoners heeft positief gereageerd op dit 

verzoek. Deelnemers krijgen een fietstas als ze 

deelnemen aan de fietsweekenden. De 

milieubewuste actie van de gemeente moet 

uiteindelijk leiden tot een bewuster gebruik van de 

auto. Men hoopt te bereiken dat de inwoners 

zullen ontdekken hoe fijn het is om te fietsen. 

 
Je legt je klasgenoten het plan voor om een week lang iedereen op de fiets naar school te 
krijgen. Alle deelnemers moeten zich laten sponsoren door ten minste twee mensen van 
thuis of uit hun omgeving. De opbrengst van deze fietsweek moet dan besteed worden 
aan een goed doel in Afrika. 
Je klasgenoten zijn direct enthousiast.  
Om te beginnen lijkt het jullie verstandig een brief te schrijven aan de directie van de 
school, waarin jullie: 
− toestemming vragen om de fietsweek te organiseren 
− vertellen wat de aanleiding is voor jullie idee 
− uitleggen met welk doel jullie een fietsweek voor de school willen organiseren 
− uiteenzetten wat het idee inhoudt 
− voorstellen wanneer jullie de fietsweek willen organiseren 
− uitleggen hoe jullie leerlingen en personeel op de hoogte willen stellen 
− twee argumenten noemen waarom de fietsweek een succes zal worden. 
 
Let op: de laatste opdrachten van dit examen staan op de volgende pagina. 
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12p  21 Brief 
 Schrijf in de uitwerkbijlage de brief naar de directie namens je klas. Je schrijft de 

brief vanaf je huisadres. Gebruik voor de geadresseerde de volgende adresgegevens: 
Naam van je school 
Postbus 33400 
4888 EE  Plaats van je school 
 

Twee weken later hebben jullie een positief antwoord ontvangen van de directie. De 
fietsweek kan doorgaan. Dat betekent dat jullie leerlingen, directieleden, docenten en 
onderwijsondersteunend personeel moeten gaan informeren over jullie plan. Dit gaan 
jullie doen door middel van affiches die overal in de school worden opgehangen. Bij die 
affiches willen jullie deelnameformulieren leggen. Iedereen die wil meedoen, moet vóór de 
herfstvakantie een ingevuld formulier inleveren bij de administratie. Op het formulier 
moeten de voorletter(s) en de achternaam ingevuld worden, de klas of de functie op de 
school, de reden waarom iemand wil meedoen, de namen van de sponsors, de 
sponsorbedragen en het vervoermiddel waarmee de deelnemer gewoonlijk naar school 
komt. Je geeft het formulier een passende titel. 
 

6p  22 Deelnameformulier 
 Maak het deelnameformulier in de uitwerkbijlage. Zorg voor voldoende ruimte om te 

antwoorden. 
 

einde 500040-2-621o* 
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TEKST 1  HANDIGE DINGEN 
 
Lees eerst de opdracht in het vragenboekje en zoek daarna de benodigde informatie in 
onderstaande tekst. Je hoeft de tekst voor het uitvoeren van de opdracht niet helemaal door 
te lezen. 
 
Als Amerikanen iets willen aanprijzen, zeggen ze ‘the best thing since sliced bread.’ Ja, want ook 
het voorgesneden brood moest bedacht worden. Net als de afstandsbediening, de blikopener, de 
mobiele telefoon en al die andere alledaagse spullen waar verhalen over te vertellen zijn. 
 
Gesneden brood 
De oude Egyptenaren 
wisten al hoe ze brood 
moesten bakken. Maar 
op voorgesneden 5 

brood hebben we 
moeten wachten tot de 
twintigste eeuw. In 
1912 vond Otto Fre-
derick Rohwedder de 10 

eerste broodsnijma-
chine uit. Het enige probleem was nog hoe de 
boterhammen aan de andere kant van de ma-
chine bij elkaar gehouden moesten worden. 
Rohwedder probeerde het met hoedenspel-15 

den, maar het bleef behelpen. Het duurde tot 
1928 voor Rohwedder een broodsnij- en 
inpakmachine bedacht. Hierdoor bleven de 
sneetjes bij elkaar en bleef het brood langer 
vers. Rond deze tijd werd ook de brood-20 

rooster populair en nam de vraag naar boter-
hammen van gelijke dikte toe. 
 
Blikopener 
Het verhaal van inge-
blikt voedsel begint in 25 

1795. Een generaal van 
Napoleon heeft er ge-
noeg van dat hij altijd 
bedorven voedsel aan-
geleverd krijgt. Hij looft 30 

een prijs uit voor de 
eerste de beste die daar 
wat op verzint. De Engelsman Peter Durant 
komt in 1810 op het idee om gekookt voedsel 
in blik (of eigenlijk ijzer met een laagje tin) te 35 

bewaren en het blik te verzegelen. Niet veel 
later levert de firma Donkin & Hall de eerste 
maaltijden in blik aan de Britse marine. Echt 
handig is deze uitvinding nog niet. Leeg 
weegt een blik een halve kilo en de 40 

gebruiksaanwijzing luidt zoiets als ‘Aan de 

bovenkant openen door rondom met een 
beitel en een hamer te slaan’. Soldaten 
schieten de blikken open. En volgens 
sommigen is de bajonet vooral uitgevonden 45 

om er blikken mee open te maken. 
Het gebruikte ijzer wordt in de loop der jaren 
steeds dunner. En in 1858 vraagt de 
Amerikaan Ezra Warner het eerste patent aan 
voor de blikopener. Het apparaat is dusdanig 50 

ingewikkeld dat het grote publiek de voorkeur 
blijft geven aan hamer en beitel. In 1870 komt 
de eerste blikopener met ‘draaiwieltje’ op de 
markt. De blikopener zoals wij die in de keu-
kenla hebben liggen, werd in 1925 geprodu-55 

ceerd door de Star Can Company of San 
Francisco. 
In 1931 verscheen de eerste elektrische 
blikopener en daarmee was de evolutie van 
de blikopener zo’n beetje afgerond. Nu er 60 

steeds meer blikken op de markt komen die je 
kunt openen door aan een lipje te trekken, is 
het wachten op het uitsterven van de 
blikopener. 
 
Kunstgebit 65 

De eerste kunsttanden zijn teruggevonden in 
graven van Egyptenaren die 2600 jaar voor 
Chr. leefden. Maar de ware meesters van het 
kunstgebit waren de Etrusken. Die woonden 
zo’n 700 jaar voor Chr. in Italië. Ze maakten 70 

levensechte tanden van ivoor of been, bij 
elkaar gehouden door een brugwerk van 
gouden draden. Het zou 2500 jaar duren 
voordat er weer iets in de buurt kwam van dit 
vakmanschap. In de tussentijd ging het 75 

bergafwaarts met de tandheelkunde. In de 
middeleeuwen werden er wel rotte tanden en 
kiezen getrokken, maar men hield zich 
nauwelijks bezig met het opvullen van de 
gaten. De Engelse koningin Elisabeth de 80 

Eerste propte bijvoorbeeld stukjes stof in de 
gaten in haar gebit. Als er al kunsttanden 
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waren, dan werden ze gemaakt van bot, ivoor 
of hout. Het nadeel van die materialen is dat 
ze gaan rotten en stinken en een vieze smaak 85 

achterlaten. Een populair maar onsmakelijk 
alternatief was echte mensentanden. Ze 
werden op het slagveld uit de monden van 
gesneuvelde soldaten gehaald of voor een 
zacht prijsje overgenomen van mensen die 90 

niets anders te verkopen hadden dan hun 
tanden. Maar hoe hield je die losse tanden op 
hun plaats? Als ze tussen de eigen tanden 
stonden, werden ze daar met zijden draadjes 
aan vastgebonden. En anders werden ze op 95 

houten plaatjes bevestigd. Dat zorgde voor 
infecties, wondjes, bloedend tandvlees en 
blaren, en het bleef niet zitten. In 1756 
bedacht men dat je door in een bakje gips te 
bijten een afdruk van de mond kunt maken. 100 

Dit zorgde ervoor dat de gebitten meer op 
maat gemaakt konden worden. In 1774 werd 
in Frankrijk een methode ontwikkeld om 
porseleinen tanden te bakken. De ontdekking 
van vormbaar rubber door de Amerikaan 105 

Goodyear in 1844 maakte de weg vrij voor 
beter passende en comfortabeler gebitten. 
Tegen de tijd dat het eerste plastic op de 
markt kwam, wilde iedereen een kunstgebit. 
Tot halverwege de negentiende eeuw was het 110 

heel gewoon dat een bruid als huwelijks-
cadeau een kunstgebit kreeg of dat je er 
eentje kocht op het moment dat je een beetje 
begon te verdienen. Het maakte niet uit of je 
eigen tanden gezond waren. Tegenwoordig 115 

worden kunstgebitten machinaal vervaardigd 
van duurzaam plastic of keramiek. Ze zijn nog 
nooit zo goed geweest, maar wij houden 
liever onze eigen tanden in onze mond. 
 
Condoom 120 

Mensen hebben op het gebied van 
anticonceptie de vreemdste dingen 
verzonnen. Vrouwen in het oude Egypte 
gebruikten bijvoorbeeld honing met 
krokodillenpoep als zaaddodende pasta. In 125 

het midden van de zestiende eeuw 
experimenteerde de Italiaan Gabriel Fallopius 
met linnen gedrenkt in een medicijn dat met 
een lint om de penis gebonden werd. Het was 
niet echt een succes. Een eeuw later gaf 130 

koning Karel de Tweede van Engeland zijn 
hofarts de opdracht iets te verzinnen tegen 
het gevaar van geslachtsziektes. De arts 

kwam met het eerste condoom op de prop-
pen: een schapenblaas. De man heette Lord 135 

Condom. Het rubberen condoom kwam in 
1870 op de markt. ‘Na gebruik wassen en 
bewaren tot de volgende keer’, meldde de 
gebruiksaanwijzing. Met de introductie van de 
latex-rubber in 1930 konden er eindelijk 140 

dunne condooms gemaakt worden die toch 
sterk zijn. Dit waren de eerste pakjes Durex. 
 
Mobiele telefoon / Buzzer 
Als jonge ingenieur was Al Gross uit Cleve-
land al radiofanaat. Hij ontwikkelde de eerste 145 

lichtgewicht tweeweg-radio oftewel walkie-
talkie. Dit apparaat en de latere verfijningen 
ervan legden de basis voor de eerste buzzers 
en uiteindelijk de mobiele telefoon. Het 
gebruik van radiogolven voor persoonlijke 150 

communicatie lag op zich niet voor de hand. 
Die golven zijn op te vangen en de 
gesprekken kunnen dus makkelijk afgeluisterd 
worden. Gross loste dit probleem op met de 
buzzer, die hij in 1949 uitvond. Het apparaatje 155 

gebruikte een speciaal circuit dat ervoor 
zorgde dat het alleen op specifieke 
radiosignalen reageerde. Gross probeerde  
rond deze tijd telefoonmaatschappijen te in-
teresseren voor de mobiele-telefoontechno-160 

logie, maar niemand had belangstelling. Want 
waar is dat nou voor nodig, een telefoon 
waarmee je rond kunt lopen? Pas in 1981 
werd in Zweden het eerste mobiele-tele-
foonnet opgezet. Tegen die tijd waren de 165 

patenten van Al Gross verstreken. Hij had zo 
goed als niets verdiend aan zijn uitvindingen. 
 
Frisbee 
De frisbee is eigenlijk 
twee keer uitgevon-170 

den. Begin jaren veer-
tig ontdekten studen-
ten van Harvard en 
Yale een nieuwe 
hobby: het over en 175 

weer gooien van de 
dunne taartbodems van bakker William 
Frisbie. 
Ondertussen keert soldaat Walter Frederick 
Morrison uit de Tweede Wereldoorlog terug 180 

naar zijn geboorteplaats in Californië. Hij wil 
geld verdienen en neemt zich voor een 
speeltje te verzinnen rondom de opkomende 
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interesse in UFO’s. Walter zoekt naar een 
schotelvormig ding dat door de lucht kan 185 

scheren. De eerste modellen zijn van metaal, 
maar al snel gaat hij over op plastic. In 1957 
verkoopt hij de rechten aan speelgoed-
fabrikant Wham-O Manufacturing. 
De directeur van dat bedrijf, Richard Knerr, 190 

gaat een jaar later de universiteiten aan de 
Amerikaanse oostkust af om de belangstelling 
voor zijn product onder studenten aan te 
wakkeren. Als Knerr ontdekt dat hij op 
Harvard en Yale niets nieuws vertelt, neemt 195 

hij razendsnel de naam Frisbee over. 
Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 
honderd miljoen van die dingen verkocht. 
 
Afstandsbediening 
Oorlog om de af-200 

standsbediening komt 
in veel huishoudens 
voor. Maar dat we het 
apparaat ook aan de 
oorlog te danken heb-205 

ben, bedenk je niet zo 
snel. In de eerste we-
reldoorlog wordt de 
afstandsbediening ge-
bruikt om bommen en mijnen te laten ontplof-210 

fen. Na de tweede wereldoorlog is het appa-
raat zover verfijnd dat er ook toepassingen 

voor burgers voor bedacht kunnen worden. 
Een afstandsbediening om garagedeuren mee 
te openen en sluiten is eind jaren veertig in 215 

Amerika te koop. Zenith Radio Corporation 
denkt dat er een markt is voor een apparaat 
waarmee je radio’s en tv’s van een afstand 
kunt bedienen. De gebruikte radiogolven gaan 
dwars door de muren en leveren alleen maar 220 

burenruzies op. In 1950 introduceert Zenith 
een afstandsbediening die met een kabel aan 
de televisie vastzit. Een druk op de knop zet 
een motor in werking die met een draaischijf 
een ander kanaal opzoekt. Het idee is popu-225 

lair, maar kopers klagen erover dat ze over de 
kabel struikelen. In 1955 wordt de eerste 
draadloze afstandsbediening geïntroduceerd. 
Eigenlijk is het een soort zaklamp waarmee je 
op lichtgevoelige ‘ogen’ op de hoeken van de 230 

tv schijnt. Die geven een signaal door aan de 
zenderwisselaar. De Australische ingenieur 
Robert Adler komt in 1956 op het idee om 
ultrasound te gebruiken voor de afstandsbe-
diening: geluid met een frequentie die te hoog 235 

is om door het menselijk oor opgepikt te wor-
den. Honden zijn aanmerkelijk minder enthou-
siast over deze Zenith Space Command. Ge-
lukkig voor hen maken moderne afstandsbe-
dieningen gebruik van infrarood licht. Een 240 

lichtgevoelig oog op de tv ‘leest’ een code en 
geeft een signaal door. 

 
naar een artikel van Monique Punter 
Kijk, juni 2003 
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TEKST 2  VERLANGEN NAAR EIGEN HAARD 
 

1  Veel mensen zijn gewoontedieren. Ver-
andert er iets in hun leven, dan is de kans 
groot dat ze in de war raken. Het overlijden 
van een dierbare kan leiden tot ernstige en 
langdurige rouw. Maar ook minder ingrijpen-
de veranderingen kunnen het leven van 
mensen behoorlijk ontregelen. Zo krijgen 
sommigen na een verhuizing onmiddellijk 
heimwee. 

2  Heimwee, een vorm van stress, is nog 
weinig onderzocht. Wat is heimwee precies? 
Wie krijgen er last van? Wat zijn de gevol-
gen ervan voor het dagelijks functioneren? 
Op dergelijke vragen heeft de psycholoog 
Tony van Vliet in een onderzoek geprobeerd 
antwoord te vinden. 

3  Van Vliet heeft het verschijnsel heimwee 
gedurende een aantal jaren onderzocht. Hij 
liet honderden studenten die het ouderlijk 
huis hadden verlaten, anderhalf jaar lang om 
de vier maanden een vragenlijst invullen. 
Daarnaast volgde hij een honderdtal werk-
nemers die door bedrijven naar het buiten-
land waren uitgezonden. Van de onderzoch-
te studenten bleek 50 procent soms last te 
hebben van heimwee en 5 procent vaak tot 
heel vaak. Bij de werknemers die naar het 
buitenland waren uitgezonden, waren de 
percentages iets lager (36 en 3 procent). 

4  Heimwee is geen stoornis, maar een 
doodnormaal verschijnsel. Het wordt veroor-
zaakt door een verhuizing volgens Van Vliet. 
Je kunt naar China verhuizen en heimwee 
krijgen, maar ook een vakantie in Limburg 
kan leiden tot een terugverlangen naar huis. 

5  Mensen met heimwee missen familie en 
vrienden, hebben aanpassingsproblemen, 
denken voortdurend aan thuis en voelen zich 
eenzaam. Dat klinkt serieus. Maar, voegt 
Van Vliet er geruststellend aan toe, heimwee 

verdwijnt na verloop van tijd weer. Bij slechts 
een klein deel van de mensen leidt heimwee 
tot ernstige klachten. 

6  Volgens Van Vliet hangen de mate van 
heimwee en de snelheid waarmee het af-
neemt samen met iemands persoonlijkheid. 
Bij mensen die erg precies zijn, blijkt heim-
wee snel af te nemen. Verrassend genoeg 
blijken mensen die openstaan voor nieuwe 
ervaringen, lang last te houden van heim-
wee. Van Vliet weet niet precies hoe dat 
komt. “Misschien staan die, juist doordat ze 
nieuwsgierig zijn, ook open voor de negatie-
ve gevolgen van een verhuizing. Maar dat 
zou ik verder moeten onderzoeken.” Verder 
blijken emotioneel stabiele mensen minder 
heimwee te hebben. Dit geldt ook voor per-
sonen die een groot vertrouwen stellen in 
hun vrienden, ook al leven die ver weg. De-
ze mensen zijn blijkbaar al tevreden met een 
enkel e-mailtje van een vriend. 

7  Het onderzoek bij de studenten toont aan 
dat de afstand van de verhuizing voor hen 
een kleine rol speelt als het gaat om de 
ernst van de gevoelens van heimwee. Van 
Vliet denkt dat dat komt doordat de afstan-
den in Nederland klein en met de OV-jaar-
kaart makkelijk overbrugbaar zijn. Voor de 
werknemers die naar het buitenland verhuis-
den, ligt dat anders. Hoe verder iemand ver-
huisde, hoe meer heimwee hij had. 

8  Al met al blijkt heimwee volgens Van 
Vliet een tamelijk onschuldig verschijnsel te 
zijn dat in de meeste gevallen vanzelf over-
gaat. Mensen gaan namelijk na verloop van 
tijd hun nieuwe omgeving als hun thuis be-
schouwen. Van Vliet heeft wel nog een tip 
om dat proces te versnellen: “Ga zo snel 
mogelijk contacten aan in je nieuwe om-
geving.” 

 
naar een artikel van Henk van Renssen, 
de Volkskrant, 15 september 2001 
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TEKST 3  NEDERLAND VEILIG 
 

WIJ GAAN ONVEILIGHEID OP 
STRAAT AANPAKKEN. HELP MEE. 

 

Kranten staan vol met verhalen over misdaad, vandalisme en overlast. Dat geeft jong en oud een onveilig 
gevoel. De overheid heeft daarom een actieprogramma opgezet. Vanaf 2006 moeten overlast en criminaliteit 

20 tot 25% minder zijn. Met concrete maatregelen moet het haalbaar zijn Nederland veiliger te maken. 
Maar dat gaat niet vanzelf. 

 
Dit doen wij 

Criminelen en regelmatige overtreders van de 
wet zullen worden geconfronteerd met een 
duidelijk lik-op-stuk-beleid. Ze komen niet meer 
weg met lichte straffen. Méér agenten en 
toezichthouders op straat vergroten de pakkans. 
Scherpere controle zal de misdaad op straat 
verminderen. Door meer en betere 
opsporingsmethoden moeten méér misdrijven 
worden opgelost. 

Gemeenten, politie en andere instellingen gaan 
intensiever samenwerken. Om heel gericht mensen 
die regelmatig in de fout gaan aan te pakken. Zo 
worden deze “veelplegers” sneller en strenger 
gestraft. Door meer veroordeelden in één 
gevangeniscel te plaatsen, gaan we een groter 
aantal overtreders van de straat houden. Toezicht 
door de reclassering moet voorkomen dat ze na 
vrijlating weer terugvallen in crimineel gedrag. 

Het actieprogramma “Naar een veiliger 
samenleving” bevat concrete maatregelen. Met 
maar één doel. Nederland veiliger maken. 

Wat doe jij? 
√ Je kunt meer doen dan je denkt. Door actief 

met ons mee te werken. Als we met z’n allen 
zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, 
moet het lukken. 

√ Zie je iets verdachts op straat, in het openbaar 
vervoer, of bij jou in de buurt? Waarschuw 
dan de politie of doe aangifte. Bel 0900-8844. 
Bel alleen bij levensbedreigende situaties 
1-1-2. 

√ Zie je geweld of overlast op straat? Loop dan 
niet door. Maar probeer met anderen hulp te 
bieden, onthoud daderkenmerken en zorg voor 
het slachtoffer. 

√ Je kunt misdrijven ook anoniem melden. 
Bijvoorbeeld als jij de dader kent, maar de 
dader jou ook. Bel dan M. 0800-7000. 

Zo draag je bij aan een veiliger samenleving. 
 

 
 
 
Voor meer informatie: www.veiligheidsprogramma.nl. 
Dit is een advertentie van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 

naar een advertentie in Trouw, 2003 
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TEKST 4  KLIKKEN IS KWAAD, MELDEN IS GOED 
 
Deze week is de lijn ‘Meld Misdaad Anoniem’ in vijf politieregio’s als proef van start gegaan. De 
initiatiefnemers spreken van een ‘meldlijn’, bedoeld om informatie over misdrijven te verzamelen 
die niet op een andere manier te verkrijgen is. De tegenstanders zeggen: een ‘kliklijn’, waarmee je 
je buurman zwart kunt maken en die de politie alleen maar een hoop werk bezorgt. 
 

Via een gratis telefoonnummer kan het 
publiek sinds deze week anoniem tips geven 
over misdrijven: moorden, verkrachtingen, 
geweld, brandstichtingen, overvallen. ‘Jij kent 
de dader, maar de dader kent jou ook? Meld 5 

Misdaad Anoniem.’ Geheimhouding is verze-
kerd: de telefonist(e) ziet niet wie er aan de 
telefoon is, er is geen nummerweergave, 
omgekeerd staat het nummer niet op de ge-
specificeerde telefoonrekening van de op-10 

beller. Het gesprek wordt niet opgenomen. 
‘De kliklijn’ heet het initiatief al in de 

wandeling. Volgens tegenstanders is de lijn 
een oproep om je buurman of chef met wie je 
in onmin leeft, bij de politie in een kwaad 15 

daglicht te stellen. Ook al heeft de beste man 
of vrouw geen greintje kwaad gedaan. De 
melding is anoniem; dus je hoeft niet bang te 
zijn dat je wordt vervolgd wegens een valse 
aangifte. Commissaris Munting, een van de 20 

projectleiders van de lijn ‘Meld Misdaad Ano-
niem’: “Je buurman of chef verlinken, dat kon 
altijd al. Het is echt niet zo dat deze lijn die 
mogelijkheden verruimt.” Munting spreekt 
liever over een meldlijn. “Klikken is negatief. 25 

Klikken doe je als je kwaad wilt spreken over 
mensen. Het gaat ons om een burgerplicht: 
bent u getuige van een misdrijf, dan moet u 
dat melden. Bent u bang voor represailles, 
dan kunt u dat anoniem doen. Daartoe bie-30 

den wij de gelegenheid.” 
Dat er soms getuigen van een misdrijf 

zijn die uit angst voor represailles door de 
dader of diens maten niet naar de rechter 
durven te stappen, bleek onlangs in Hoorn. 35 

In een bomvol café werd een man doodge-
schoten. Gezien de drukte moeten veel men-
sen dat gezien hebben, maar aanvankelijk 
durfde niemand een verklaring af te leggen. 
De vermoedelijke dader is een beruchte en 40 

gewelddadige crimineel, die uiteindelijk is op-
gepakt. Munting: “De bereidheid om mee te 
werken met de politie loopt terug. Dat mer-
ken we. Er is angst voor represailles.” 

Een tweede drempel is dat getuigen vaak 45 

weinig trek hebben om in een rechtszaak op 
te treden. Guus Wesselink, mede-projectlei-
der van ‘Meld Misdaad Anoniem’: “Advocaten 
van de verdachte pakken de getuigen soms 
zo hard aan, dat het lijkt of zij in het ver-50 

dachtenbankje zitten. Ik kan me goed voor-
stellen dat mensen dan denken: bekijk het 
maar, hier heb ik geen zin in. Ze vinden het 
te eng om te getuigen. Soms hebben ze ook 
gewoon geen tijd.” 55 

In landen als Groot-Brittannië, Canada, 
de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en 
Australië bestaat de meldlijn al jaren. ‘Crime-
stoppers’ heet het project daar. Politie-
commissaris Jim Parke uit de Australische 60 

staat Queensland zegt daarover: “Het is een 
enorm succes bij ons. We zijn er in Queens-
land in 1989 mee begonnen. Sinds dat jaar 
hebben we mede dankzij Crimestoppers 
zestien moorden kunnen oplossen. Vaak was 65 

er een tip die net dat extra duwtje gaf dat we 
nodig hadden.” Verzet is er in Australië 
nauwelijks. Parke: “Zo’n 95 tot 97 procent 
van de bevolking kent ons. En verreweg de 
meeste mensen zijn het met onze doelstel-70 

lingen eens. Bovendien hebben we een ge-
weldige steun van de media. Het is belangrijk 
dat in Nederland ook de bevolking en de 
media achter het project gaan staan.” 

Wesselink en Munting hopen dat ‘Meld 75 

Misdaad Anoniem’ net zo’n groot succes 
wordt als ‘Crimestoppers’. Munting: “Dat er 
kritiek zou komen, hadden we verwacht. 
Maar die kritiek komt uit een heel beperkte 
hoek. Veel belangrijker voor ons is de me-80 

dewerking van de media. We hebben al 
contacten gelegd met de Avro, Peter R. de 
Vries, de regionale en lokale zenders. Uit die 
kringen is er veel belangstelling.” 

Kritiek is er zeker ook. Een jaar geleden 85 

zei de Amsterdamse advocaat Cees Korvi-
nus in Justitieblad, een uitgave van het 
ministerie: “Dit soort tiplijnen creëert een 
cultuur van zinloze en dubieuze verdachtma-
kingen.” Hij noemde het pure geldverspilling. 90 
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Korvinus licht toe: “Je krijgt veel valse tips. 
Die moet je toch natrekken voordat je weet 
dat het een valse tip is. Zo’n meldlijn is een 
ideaal middel om de politie een hoop werk te 
bezorgen. Terwijl die nu al de handen vol 95 

heeft aan de aangiften. Politie en justitie 
kunnen die niet aan. Er blijven er jaarlijks 
een miljoen liggen. En dan komen er ook nog 
eens anonieme tips bij. Bovendien levert 
alleen een anonieme tip in de meeste 100 

gevallen geen bewijskracht op. Zo’n tip moet 
passen in het opsporingsonderzoek en 
voordat de politie daar achter is, zijn er ook 
al weer vele manuren verloren. Met enkel 
tips kun je helemaal niks. Je kunt de waarde 105 

niet inschatten, omdat ze anoniem zijn. Je 
kunt ze dus niet natrekken.” De voorbeelden 
van successen in landen als Australië en 
Engeland trekt Korvinus in twijfel. Hij 
kwalificeert deze als ‘verkoopverhalen’. 110 

 
naar een artikel van Co Welgraven 
Trouw, 6 september 2002 
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TEKST 5  UITSLAG VAN HET ETEN 
 

 1  “Voedselallergieën lijken steeds meer 
voor te komen”, zegt de allergiedeskundige 
Ad Jansen. Niet alle deskundigen zijn het 
hierover met hem eens. Echt onderzoek is er 
tot nu toe nog niet gedaan. Daarom is dr. 
Leon Knippels, onderzoeker bij TNO-
voeding, wat voorzichtiger. 

 2  Knippels: “Er is de afgelopen jaren meer 
aandacht gekomen voor voedselallergieën, 
en daardoor worden ze vaker geregistreerd. 
Dit verklaart slechts een deel van de toena-
me van het aantal meldingen. Maar er zijn in-
derdaad aanwijzingen voor een echte stij-
ging. Andere allergieën, zoals die voor stuif-
meelkorrels, komen bij westerse kinderen 
steeds vaker voor. Daarom vermoeden we 
dat hetzelfde geldt voor voedselallergieën.” 

 3  Over de oorzaken van voedselallergieën, 
en dus ook over de oorzaken van de moge-
lijke toename, zijn onderzoekers het nog lang 
niet eens. Knippels: “We hebben natuurlijk te 
maken met nieuwe voedingsmiddelen, die 
mogelijk leiden tot nieuwe allergieën. De in-
troductie van bijvoorbeeld de kiwi leidde tot 
veel nieuwe klachten.” 

 4  Maar de toename zit hem ook in proble-
men met bekend eten, zoals appels en pin-
da’s. Jansen: “We vermoeden dat het iets te 
maken heeft met de goede hygiëne.” Volgens 
de zogenoemde hygiënetheorie moet het af-
weersysteem van kinderen wennen aan vuil, 
doordat die kinderen in aanraking komen met 
bacteriën en daardoor infecties oplopen. Kin-
deren die opgroeien in een erg schone om-
geving, krijgen een verwend afweersysteem 
dat zich gaat richten op onschuldige eiwitten 
zoals die in voeding. Allergieën komen vooral 
in de Westerse wereld veel voor. 

 5  Het is niet altijd even duidelijk of het om 
een allergie gaat. De diagnose ‘voedselaller-
gie’ is namelijk niet eenvoudig te stellen. De 
enige betrouwbare test is erg arbeidsinten-
sief en is bovendien niet zonder risico’s. “Als 
een patiënt extreem reageert, kan hij name-
lijk in een levensbedreigende shock raken”, 

zegt Knippels. Lang niet iedereen met 
klachten krijgt daarom zo’n test. 

 6  Veel mensen dénken ook dat ze een 
allergie hebben, terwijl dat niet het geval is. 
Volgens Hans de Groot, allergoloog in het 
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, 
schrijven veel mensen bijvoorbeeld gedrags-
problemen ten onrechte aan voeding toe. 
Daarbij spelen modes duidelijk een rol. De 
laatste jaren hebben diverse producten of 
stoffen de schuld gekregen van druk gedrag 
van kinderen en huilbaby’s. De Groot: “Kleur-
stoffen in lollies en frisdranken krijgen vaak 
de schuld van ADHD1). Volgens mij valt dat 
wel mee, ze zijn in ieder geval niet het hoofd-
probleem. Misschien moet een kind met 
ADHD geen drie lollies op een dag eten, 
maar over die ene zou ik niet te veel ruzie 
maken.” 

 7  Maar ook lichamelijke klachten als mi-
graine worden volgens De Groot ten on-
rechte aan voeding toegeschreven. Volgens 
sommigen speelt voedsel een rol bij de psy-
chische of lichamelijke klachten die deze 
mensen ondervinden. “Patiënten met chro-
nische klachten waar weinig aan te doen is, 
zoeken vaak naar een oorzaak. Sommigen 
denken dat ze overgevoelig zijn voor bepaal-
de voedingsstoffen, terwijl daar geen aanwij-
zingen voor zijn. Die mensen maken het 
zichzelf onnodig moeilijk door bepaalde 
producten te mijden. 

 8  Als we weten waar een patiënt allergisch 
voor is, zoekt een diëtist uit wat hij wel en 
niet mag eten. Het Voedingscentrum ver-
schaft lijsten met veilige producten. Maar 
daarmee ben je er nog niet, want vaak zijn 
patiënten niet allergisch voor één stof, maar 
voor combinaties. Het is dus van belang dat 
patiënten vooral goed naar de signalen van 
hun eigen lichaam luisteren. Neem de tips 
van de diëtist ter harte en ga serieus met al 
die informatie om. Dat is niet altijd even een-
voudig.” 
 

naar een artikel van Geertje Dekker 
de Volkskrant, 12 oktober 2002 

 
 

noot 1 ADHD is een gedragsstoornis. Kinderen met ADHD zijn druk en kunnen zich moeilijk concentreren. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
TEKST 1  HANDIGE DINGEN 
 

 1  
WAT WIE (de uitvinder) WANNEER WAAR 

frisbee 
Studenten van Harvard 
& Yale 

 Amerikaanse oostkust 

frisbee 
Walter Frederick 
Morrison 

1957  

broodsnijmachine  1912  

buzzer  1949 Cleveland (Ohio) 

condoom van 
schapenblaas 

Lord Condom  Engeland 

blikopener met 
draaiwiel 

   

ultrasound 
afstandsbediening 

 1956 Australië 

porseleinen tanden  1774  
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Examenopgaven VBO-MAVO-C 

2004 
 
 
 

 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID C 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een tekstboekje. 
 
Beantwoord alle vragen en maak de samenvattingsopdracht in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bevat 24 vragen en een samenvattingsopdracht.  
Voor dit examen zijn maximaal 38 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 25 mei

13.30 – 15.30 uur
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TEKST 1 FABELS EN FEITEN OVER FRUIT 
 
Lees eerst de opdracht en vul vervolgens het schema in de uitwerkbijlage in met 
gebruikmaking van de informatie uit het artikel. 
 

4p  1 In de tekst Fabels en feiten over fruit wordt nader ingegaan op veel voorkomende 
meningen en veronderstellingen over fruit. 

 Geef van elk van de volgende uitspraken over fruit aan of die uitspraak een feit of een 
fabel betreft, door een kruisje te plaatsen in het schema in de uitwerkbijlage. Je maakt 
hiervoor gebruik van de informatie uit de tekst Fabels en feiten over fruit. 

 
1 Men kleurt de sinaasappel oranje om de vrucht aantrekkelijk te maken. 

2 Citroensap is een natuurlijk ontsmettingsmiddel. 

3 Appels zitten boordevol vitamine C. 

4 Sinaasappelsap bevat een beetje alcohol. 

5 Heldere appelsap is even gezond als een appel. 

6 Biologisch fruit is meestal gezonder dan gewoon fruit. 

7 Stervruchten zijn alleen geschikt als decoratie. 

8 Een vitaminepil kan vers fruit vervangen. 

 
 
TEKST 2 STEEDS MEER JONGEREN VATBAAR VOOR ZIEKTE VAN 

KORSAKOV 
 

1p  2 Wat is de functie van de eerste alinea van de tekst? 
De schrijver wil met alinea 1 het onderwerp inleiden door 
A een gegeven uit het artikel naar voren te halen. 
B een precieze beschrijving van het centrale probleem te geven. 
C een samenvatting van het artikel te geven. 
D een belangrijk advies voorop te plaatsen. 
 

1p  3 De alinea’s 3 en 4 vormen samen een geheel. 
Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 3 en 4? 
A De geschiedenis van het alcoholgebruik  
B De leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol 
C Jongeren en alcoholgebruik 
D Redenen voor overmatig alcoholgebruik 
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1p  4 De alinea’s 5 tot en met 8 vormen samen een geheel. 
Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 5 tot en met 8? 
A Aantallen Korsakov-patiënten 
B Alcoholmisbruik op vakanties 
C De genezingskans van Korsakov-patiënten 
D De ziekte van Korsakov 
 

2p  5 In het artikel wordt de vraag gesteld hoe gevaarlijk een kratje bier is (regel 8). 
 Welke twee gevaren van veel drinken in de jeugd worden in alinea 7 genoemd?  

 
1p  6 “Om de ziekte van Korsakov te krijgen moet je het wel heel erg bont maken.”  

(regels 89-90). 
Wat bedoelt dr. H. Slingeland met deze zin? 
Om de ziekte van Korsakov te krijgen moet je 
A al op 11-jarige leeftijd met drinken beginnen. 
B een aantal jaren achtereen alcohol drinken en ongezond eten. 
C veel alcohol drinken na je veertigste. 
D vooral slecht eten tijdens je vakantie en in het weekend. 
 

1p  7 Wat is de inhoud van alinea 8? 
In deze alinea 
A geeft de schrijver adviezen aan oudere en jongere drinkers. 
B spreekt een deskundige over een nieuwe geneesmethode. 
C trekt de schrijver de conclusie dat jongere drinkers altijd genezen. 
D vat een deskundige de genezingskansen samen. 
 

1p  8 “In een medisch rapport uit 2001 is te lezen dat de Nederlandse jeugd steeds jonger 
begint te drinken, en ook steeds meer.” (regels 38-41). 
Welk gegeven uit de tekst heeft op hetzelfde feit betrekking?  
A De gemiddelde drankconsumptie is in Nederland al jaren stabiel. 
B De kosten die overmatig alcoholgebruik met zich meebrengt, zijn enorm hoog. 
C Het aantal Korsakov-patiënten stijgt bij de vrouwen sneller dan bij de mannen. 
D Sinds 1990 is het percentage zware drinkers onder jonge mensen gestegen. 
 

1p  9 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte weer van het artikel? 
A De risico’s van overmatig en langdurig alcoholgebruik zijn vele malen groter voor de 

oude drinker dan voor de jonge drinker. 
B Deskundigen signaleren een toename van Korsakov-patiënten door een 

onverstandige levenswijze tijdens vakanties. 
C Nederlandse jongeren drinken op steeds jongere leeftijd en vooral als ze op vakantie 

zijn. 
D Veel jongeren nemen de gevaren van het drinken van alcohol niet serieus en lopen 

daardoor ernstige gezondheidsrisico’s. 
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1p  10 Een schrijver van een artikel kan gebruikmaken van: 
1 feiten 
2 zijn eigen mening 
3 de mening van anderen. 
De schrijver van dit artikel maakt gebruik van: 
A alleen 2. 
B alleen 1 en 2. 
C alleen 1 en 3. 
D alleen 2 en 3.  
 

1p  11 Wat is het voornaamste doel van de schrijver met deze tekst? 
Het voornaamste doel van de schrijver is 
A de lezer ertoe aansporen om alcohol voortaan te laten staan. 
B de lezer adviseren over alcoholgebruik tijdens de vakanties. 
C de lezer informeren over de gevaren van overmatig alcoholgebruik. 
D de lezer overtuigen van gevaren van het Nederlandse alcoholbeleid. 
 
 
TEKST 3 STICHTING AAP 
 

1p  12 Welk doel streeft de Stichting AAP vooral na met deze advertentie? 
A de lezer ertoe aansporen om de Stichting AAP te steunen 
B de lezer ertoe overhalen om www.aap.nl te bezoeken 
C de lezer ervan overtuigen dat Donkey een beter leven verdient 
D de lezer informeren over de werkzaamheden van de Stichting AAP  
 

1p  13 Een afbeelding in een folder of advertentie kan verschillende functies hebben: 
1 De afbeelding dient om de aandacht te trekken. 
2 De afbeelding is nodig om de tekst te kunnen begrijpen. 
3 De afbeelding voegt inhoudelijk iets nieuws toe aan de tekst. 

   Welke functie(s) heeft de afbeelding in deze advertentie? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C alleen 1 en 3 
D alleen 2 en 3 
 

1p  14 Voor wie is deze advertentie bedoeld? 
A alle lezers van de krant 
B dierenliefhebbers 
C jongeren 
D leden van de Stichting AAP
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TEKST 4 BELONINGSVERSCHILLEN 
 

1p  15 Hoe wordt het onderwerp van de tekst in alinea 1 ingeleid? 
Het onderwerp van de tekst wordt in alinea 1 ingeleid door gebruik te maken van 
A een conclusie vooraf. 
B een korte samenvatting van de tekst. 
C een pakkend detail uit het onderwerp. 
D een voorbeeld. 
 

1p  16 Buiten de inleiding en het slot kunnen we tekst verdelen in drie delen: 
deel 1: alinea’s 2 tot en met 5 
deel 2: alinea’s 6 en 7 
deel 3: alinea’s 8 en 9. 
Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 1? (alinea’s 2-5) 
A Mannen presenteren zich goed 
B Toekomstperspectief voor mannen en vrouwen 
C Verklaringen beloningsverschil man/vrouw 
D Vrouwen vinden werk niet het belangrijkste 
 

1p  17 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 2? (alinea’s 6 en 7)  
A Beloning van deeltijders 
B Carrièremogelijkheden van vrouwen 
C Overheid als werkgever 
D Positie van deeltijders 
 

1p  18 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van deel 3? (alinea’s 8 en 9)  
A Discriminatie door werkgevers 
B Invloed van West-Europese allochtonen 
C Loonverschillen tussen allochtonen en autochtonen 
D Marokkaanse werknemers slechtst betaald 
 

2p  19 Vrouwen verdienen minder dan mannen in gelijkwaardige functies. In alinea’s 3 en 4 
worden daarvoor twee verklaringen gegeven. 

 Noem deze twee verklaringen. Gebruik per verklaring niet meer dan 20 woorden. 
 

1p  20 Over het werk dat deeltijders doen, staat in alinea 5: “Meestal betreft het dan 
‘tweederangs baantjes’ die weinig met hun oorspronkelijke beroep te maken 
hebben.”(regels 66 – 68) 

 Citeer het zinsgedeelte uit alinea 6 waarin staat dat dit probleem zich niet voordoet bij 
deeltijders binnen de overheid. 

 
1p  21 Hoe wordt de tekst afgesloten in alinea 10? 

In alinea 10 wordt  
A de mening van de schrijfster weergegeven. 
B een conclusie weergegeven. 
C een nieuw aspect van het onderwerp genoemd. 
D een samenvatting gegeven. 
 
 
Let op: de laatste opdrachten van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  22 Wat is het voornaamste doel van de schrijfster met deze tekst? 
A Zij wil dat de lezers een bepaald standpunt over beloningsverschillen overnemen. 
B Zij wil de lezers tot actie tegen beloningsverschillen aansporen. 
C Zij wil de lezers uitleggen waardoor beloningsverschillen ontstaan.  
D Zij wil haar persoonlijke mening over beloningsverschillen weergeven. 
 

1p  23 Een schrijver van een artikel kan gebruikmaken van: 
1 feiten 
2 meningen van anderen 
3 een eigen mening. 
De schrijfster van dit artikel maakt vooral gebruik van: 
A 3. 
B 1 en 2. 
C 1 en 3. 
D  2 en 3. 
 

1p  24 Welke zin geeft de hoofdgedachte van het artikel ‘Beloningsverschillen’ het beste weer? 
A Bij de overheid zijn de beloningsverschillen kleiner dan in het bedrijfsleven.  
B Bij mensen met gelijkwaardige functies komen soms grote beloningsverschillen voor, 

waarvoor uiteenlopende verklaringen zijn te geven. 
C Hoewel er grote verschillen in beloning bestaan, maken mensen zich daar meestal 

niet echt druk om, behalve als die verschillen bij collega’s voorkomen. 
D Vrouwen verdienen meestal minder dan mannen in gelijkwaardige functies, omdat 

vrouwen andere dingen in het werk belangrijk vinden dan mannen. 
 
 

 TEKST 5  SAMENVATTINGSOPDRACHT  
   GEBRUIK VAN DEZE LIFT BEKORT UW LEVEN 

 
9p  25 Vat de tekst Gebruik van deze lift bekort uw leven samen in maximaal 125 woorden. 

Besteed daarbij alleen aandacht aan de volgende onderdelen van de tekst: 
1 het verschijnsel dat de schrijfster in haar eigen omgeving signaleert en haar mening 

hierover 
2 het argument dat de schrijfster gebruikt om haar mening te steunen 
3 het feit dat de medici constateren en het voorstel dat ze doen 
4 het bezwaar dat de schrijfster heeft tegen de berichten over voeding uit de wetenschap  
5 de twee negatieve gevolgen van rijkdom volgens de schrijfster 
6 de aanbeveling die de schrijfster doet. 

 Schrijf je samenvatting in volledige zinnen in de uitwerkbijlage.  
 Gebruik geen telegramstijl. 

einde 
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TEKST 1 FABELS EN FEITEN OVER FRUIT 
Lees eerst de opdrachten in het opgavenboekje en zoek daarna de antwoorden op in de tekst. 
 
“Een vitaminepil kan fruit vervangen.” 
“Vruchtensap is slecht voor je tandglazuur.” 
“Appels zitten vol vitamine C.”  
Welke verhalen over fruit zijn waar, berusten dus op feiten, en welke verhalen zijn niet waar en 
behoren tot het land der fabelen? 
 

1  Ananas bevat het enzym bromeline, 
waarvan onder andere ontstekingsrem-
mende medicijnen gemaakt worden. De 
stof bevordert bovendien de spijsvertering. 
Door voorzichtig een van de onderste bla-5 

deren uit een ananas te trekken, kun je tes-
ten of de vrucht rijp is. Laat het blad los, 
dan is de vrucht rijp en klaar om gegeten te 
worden. 

 
 

2  Vroeger werd geloofd dat de appel de 10 

gezondste fruitsoort was die er bestond. 
Tegenwoordig weten we dat appels minder 
vitamine C bevatten dan de meeste andere 
fruitsoorten. Gelukkig zitten er in appels ve-
le andere gezonde stoffen. Pectine bijvoor-15 

beeld, dat een cholesterolverlagende wer-
king heeft. Appels hebben ook een gene-
zende werking. Dat heeft wel te maken met 
de manier waarop je de appel eet. Gerasp-
te appels helpen bij verstopping, terwijl ge-20 

kookte appels juist heilzaam zijn bij diarree. 
In heldere appelsap blijft van al deze goede 
stoffen weinig over. En van vitamine C is in 
appelsap helemaal niets terug te vinden. 
Dit alles geldt in veel mindere mate voor 25 

biologische (troebele) appelsap. 
3  Bananen bevatten ongeveer 10 mg 

vitamine C per 100 gram. Niet overdreven 
veel, maar nog altijd twee keer zoveel als 
appels. Bananen zijn wel een stuk rijker 30 

aan calorieën dan appels: ze bevatten 92 

calorieën per 100 gram, appels 45 calo-
rieën per 100 gram. 

 
4  Biologisch fruit bevat over het 

algemeen weinig of zelfs helemaal geen 35 

resten van chemische bestrijdingsmiddelen. 
Dit komt de gezondheid ten goede. Je kunt 
deze producten herkennen aan het EKO-
keurmerk. 

5  Vóór de komst van de moderne ont-40 

smettingsmiddelen werd in ziekenhuizen ci-
troensap gebruikt om wonden te reinigen. 
Het kan rechtstreeks op de huid worden 
gesmeerd en werkt samentrekkend en anti-
bacterieel. Daarnaast bevat een citroen de 45 

stof pectine en verschillende citrusstoffen 
die samen met vitamine C een belangrijke 
rol hebben in het tegengaan van bederf. 

6  Roze en rode grapefruits zijn een 
stuk zoeter dan de gele variant. Vandaar 50 

ook dat de gele variant minder populair is; 
de meeste mensen houden nu eenmaal 
meer van zoet dan van bitter. 

7  Een kiwano is een vrucht die het mid-
den houdt tussen fruit en groente. Hoewel 55 

de kiwano en de kiwi uit Nieuw-Zeeland ko-
men, hebben ze niets met elkaar te maken. 
De kiwano behoort tot de familie van de 
komkommerachtigen, net als de courgette, 
de pompoen en de meloen. De smaak is 60 

een mengsel van banaan en citroen.  
8  Hoewel de kiwi bijzonder veel 

vitamine C bevat - zo’n 70 mg per 100 
gram - is de zwarte bes, met 150 mg per 
100 gram, de koploper.  65 
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Kiwi‘s kunnen overigens beter niet in een 
fruitschaal met andere vruchten worden 
gelegd. De enzymen in kiwi ’s zorgen na-
melijk voor een versnelde rijping van het 
andere fruit.  70 

9  Een nectarine, oorspronkelijk afkom-
stig uit China, is familie van de perzik, maar 
het is een op zichzelf staande vrucht. Soms 
worden perziken en nectarines gekruist, 
maar door de overheersende wollige per-75 

zikhuid lijken de kruisingen uiteindelijk ge-
woon perziken. 

10  Het sinaasappelsap bevat een kleine 
hoeveelheid alcohol - het percentage vari-
eert van 0,002 tot 0,1. Overigens zijn er 80 

meer vruchten die van nature alcohol in he-
le lage concentraties bevatten. De alcohol 
ontstaat door verschillende stofwisselings-
processen in de vrucht. Als er dan ook nog 
bacteriën of schimmels in het sap of in de 85 

vrucht zitten, kan er nog meer alcohol ont-
staan. Vaak gebeurt dit als vruchten beder-
ven. Het alcoholpercentage blijft meestal 
onder de 0,5 procent. 

 
11 De sinaasappelschil is eigenlijk groen, 90 

maar wordt oranje door de temperatuurver-
schillen tussen dag en nacht. Koude nach-
ten breken het (groene) chlorofyl af. Je kunt 

dit proces vergelijken met dat van het ver-
kleuren van bladeren in de herfst. In de tro-95 

pen is het verschil in temperatuur tussen 
dag en nacht kleiner dan in niet-tropische 
landen; sinaasappels die uit de tropen van-
daan komen, zijn daarom meestal geel-
groen van kleur. 100 

12  Stervruchten smaken heerlijk, van 
friszuur tot zoet. De vruchten hoeven niet 
geschild te worden voor het opeten. Goed 
wassen en even het vliesje van de uitste-
kende stukjes af halen is voldoende. 105 

13  Bij fruit gaat het niet alleen om vita-
minen. Het bevat ook nog veel andere stof-
fen die ons lichaam nodig heeft. Bovendien 
is nog niet bekend welke stoffen in fruit ons 
beschermen tegen ziekten. Een vitamine-110 

pil bevat slechts een klein deel van de vele 
stoffen in fruit. 

14  Vruchtensap heeft een lage PH-
waarde (onder de 5,5) en bij een waarde 
onder de 5,5 kan het tandglazuur aangetast 115 

worden. Gelukkig is er een oplossing. Door 
na het drinken van vruchtensap suikervrije 
kauwgom te eten, komt de speekselproduc-
tie op gang en wordt de zuurgraad weer 
geneutraliseerd. Tandenpoetsen werkt ave-120 

rechts: omdat het tandglazuur zacht is door 
de zuurgraad, poets je het glazuur nog 
makkelijker weg.  

 
naar een artikel van  Mickey Schermerhorn 
Top Santé, augustus 2002 
 

Pagina: 936Voor 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).



400009-1-501t 4 ga naar de volgende pagina 

TEKST 2 STEEDS MEER JONGEREN VATBAAR VOOR ZIEKTE VAN KORSAKOV
 

1  Eén kratje bier per week, laat staan 
per dag, is héél gevaarlijk volgens prof. dr. 
M. Verbaten, hoogleraar aan de Universiteit 
van Utrecht. “Vijftien glazen alcohol per 
week is de grens. Bij 21 glazen per week is 5 

de gevarenzone bereikt. Dan gaan de intel-
lectuele vermogens achteruit.” 

2  Hóe gevaarlijk is een kratje bier? Dat 
is een vraag om even bij stil te staan. Zeker 
als het hoogzomer is op Spaanse stranden 10 

of in drukbezochte disco's. In een kratje 
bier zitten 24 flesjes. Dat zijn zo’n 48 gla-
zen bier. Volgens de deskundigen wordt al 
bij meer dan vijftien glaasjes alcohol per 
week een merkbare achteruitgang gecon-15 

stateerd in de zogenaamde cognitieve ver-
mogens: aandacht, geheugen en leerver-
mogen. Het allerschadelijkst is zeer over-
matig alcoholgebruik in een korte periode: 
vijftien glazen in één weekeinde of, erger 20 

nog, op één avond.   
3  “In het bijzonder jongeren zijn zich 

nauwelijks bewust van de grote risico's van 
het drinken van alcohol”, zegt prof. Ver-
baten. “De grote gevaren worden door de 25 

jongeren onvoldoende serieus genomen. 
Marihuana is minder giftig dan alcohol. Co-
caïne is minder giftig dan alcohol. Zelfs he-
roïne is minder giftig dan alcohol. Alcohol is 
één van de giftigste stoffen die we kennen. 30 

Als alcohol nú als nieuwe drug op de markt 
zou komen, zou het onmiddellijk worden 
verboden als té gevaarlijk, té verslavend en 
té giftig. Alcohol drinken wordt alleen 
gedoogd, omdat het al zo lang in onze 35 

westerse beschaving als normaal wordt 
beschouwd.”  

4  In een medisch rapport uit 2001 is te 
lezen dat de Nederlandse jeugd steeds 
jonger begint te drinken, en ook steeds 40 

meer. Verbaten: “De leeftijdsgrens daalt. 
Dat is een landelijke trend. Zelfs sommige 
11- en 12-jarigen scheppen tegenwoordig 
al op over een aanzienlijke alcoholcon-
sumptie. Het blijkt moeilijk om eraf te blij-45 

ven. Alcohol staat stoer en geeft een aan-
genaam effect. Maar bedenk wel dat dat 
gevoel inderdaad aangenaam is, zolang de 
alcoholspiegel in het bloed stijgt. Zodra die 
niet meer stijgt en gaat dalen, is het hoogst 50 

onaangenaam.” 
5  Overmatig drankgebruik, in combinatie 

met slechte voeding, kan leiden tot lever- 
en hartkwalen, aantasting van het zenuw-
stelsel en zware beschadiging van de her-55 

senen. Dit laatste kan leiden tot de ziekte 
van Korsakov. Dit is een blijvende psychi-
sche stoornis die zich voornamelijk ken-
merkt door problemen met het geheugen. 
Het landelijk platform van Korsakov-60 

psychologen maakt zich zorgen om het 
groeiend aantal jonge Korsakov-patiënten. 
“Vroeger was het een ziekte van mensen 
tussen de veertig en de zeventig jaar. Te-
genwoordig komt bij ons menig dertiger 65 

binnen.”  Dit zegt dr. H. Slingeland, Kor-
sakov-psycholoog en werkzaam binnen de 
Atlant Zorg Groep in Apeldoorn. “De jonge-
ren vormen een grote risicogroep, vooral de 
jongens en meisjes die elk weekeinde ont-70 

zettend veel drinken en op hamburgers le-
ven en in de vakanties met vele liters alco-
holhoudende drank onder zeil gaan." Hij 
vreest dat zij die levenswijze van veel drin-
ken en slecht eten niet beperken tot de va-75 

kanties. “Van een aantal jongeren kun je 
dus verwachten dat ze op termijn een 
verhoogd risico lopen op Korsakov.” 

6  Hoeveel Korsakov-patiënten Neder-
land op het ogenblik precies telt, kan Slin-80 

geland niet zeggen. “De schattingen lopen 
uiteen van duizend tot tienduizend. Het is 
een brede marge. Het blijkt moeilijk om een 
landelijk beeld te krijgen. De toename is 
duidelijk, maar harde cijfers zijn er niet. In 85 

de thuissituaties en in het dak- en thuislo-
zencircuit is nog veel verborgen leed.” 

7  “Om de ziekte van Korsakov te krijgen 
moet je het wel heel erg bont maken. 
Meestal wordt die op latere leeftijd gecon-90 

stateerd, in de regel pas na het veertigste 
levensjaar en na langdurig alcoholgebruik. 
Jongeren die gedurende een jaar of vier 
wekelijks meer dan vijftien glazen alcohol 
drinken, beschadigen hun hersenen met al-95 

le risico's van dien voor later. Ik stel dit, los 
nog van de vatbaarheid voor allerlei kwa-
len. Zo verhoogt een dergelijke levenswijze 
de kans op slokdarmkanker met twintig 
procent of meer.”  100 
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8  De kans op definitief herstel van 
Korsakov is vrijwel uitgesloten. Prof. Ver-
baten: “Met de hersenen van de oudere 
drinkers komt het nooit meer goed. De her-
senen van mensen die na hun veertigste 105 

doordrinken, raken onherstelbaar bescha-

digd. Met geneesmiddelen valt er dan niets 
meer te bestrijden. Voor jongeren liggen 
deze zaken gunstiger: er kan na twee of 
meer jaren van volledige onthouding in 110 

ieder geval nog een herstelpercentage van 
60 tot 80 worden bereikt.”

 
 
De feiten over alcoholgebruik 
De gemiddelde drankconsumptie in Nederland is al jaren stabiel: 8,1 liter pure alcohol per hoofd 
van de bevolking, net als in 1990. Dat is 0,8 liter minder dan in 1980. 
Desondanks stijgt het aantal Korsakov-patiënten: in 1990 vijf op de 10.000 Nederlanders, nu tien 
op de 10.000 Nederlanders. 
In 1990 behoorden 38% van de jonge mannen en 6% van de jonge vrouwen nog tot de zware 
drinkers. In 1999 was dat respectievelijk 46% en 16%. 
Het (overmatig) alcoholgebruik kost de Nederlandse overheid jaarlijks 2,7 miljard euro, o.a. door 
verslavingszorg, economisch productieverlies, misdrijven en overtredingen. 
De staat beurt een vergelijkbaar bedrag aan belasting op alcohol. 
 
De feiten over Korsakov 
De ziekte van Korsakov is een chronische aandoening in de hersenen, gekenmerkt door 
inprentingsstoornissen zoals geheugenproblemen. 
Belangrijkste oorzaak is een combinatie van overmatig alcoholgebruik en een tekort aan voeding. 
Als gevolg van vitamine B1-tekort ontstaan bloedinkjes in de hersenen. Door blijvende 
beschadiging treedt geheugenverlies op en raakt bij de patiënt de oriëntatie in plaats en tijd 
verstoord. 
Het syndroom van Korsakov is vernoemd naar de Russische psychiater Sergej Korsakov (1854-
1900). 
 
 
           
          naar een artikel van Gijsbrecht Spierenburg 
          Brabants Dagblad, 8 juni 2002  
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TEKST 3 STICHTING AAP 
 
 

 
 
Acht jaar lang werd de aap Donkey 
vastgehouden op een autosloperij in 
Portugal. Hij zat daar vastgeklonken aan een 
ketting van 80 cm, in zijn eigen vuil en vlak 
naast een open riool. Zijn onderkomen was 
een smerig hokje dat nooit werd 
schoongemaakt. Donkey had geen enkele 
bewegingsvrijheid en  

kon geen kant op. De lol van de eigenaar be-
stond uit het treiteren van de jonge chim-
pansee door regelmatig het eten net buiten 
zijn bereik te zetten. 
 
Gelukkig voor Donkey kwam er een einde 
aan zijn ellende: hij werd opgehaald door 
Stichting AAP. 
 
Net als Donkey hebben de meeste dieren 
die bij Stichting AAP binnenkomen, een ake- 
lig leven achter de rug. Jarenlange een- 
zaamheid, een veel te kleine kooi als behui- 
zing, slecht voedsel en het ontbreken van 
kundige medische verzorging laten hun 
sporen na. Bij Stichting AAP worden ze 
liefdevol opgevangen en krijgen ze de 
professionele verzorging die ze nodig 
hebben. Als de dieren weer gezond zijn, 
wordt er voor hen een plaats gezocht in een 
gerenommeerde dierentuin of mooi 
reservaat.

 

 
 
 
 
       naar een advertentie in de Volkskrant, 
       april 2002
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TEKST 4 BELONINGSVERSCHILLEN 
 

1   “Janneke en Peter werken alle twee 
als accountant in hetzelfde bedrijf. Janneke 
maakt twee keer zoveel omzet als Peter. 
Moet Janneke nu ook twee keer zoveel 
geld verdienen?” Die vraag stelt hoogleraar 5 

personeelswetenschappen prof. dr. K. 
Sanders haar studenten aan het begin van 
haar lezing over belonen. Wie het weet, 
mag het zeggen. De vele wetenschappelij-
ke onderzoeken naar salarisverschillen 10 

tussen werknemers met een gelijkwaardige 
opleiding, leeftijd en baan, geven geen 
antwoord. 

2   Zo verdienen vrouwen gemiddeld 7 
procent minder dan mannen, al doen ze 15 

vergelijkbaar werk, volgens een recent on-
derzoek. Hoe komt dat? Volgens Sanders 
begint het er al mee dat het systeem 
waarmee de functies in Nederland worden 
gewaardeerd, gunstiger uitpakt voor 20 

mannen. Dat zit zo, verklaart Sanders. 
Mannen en vrouwen waarderen hun 
functies verschillend. Mannen doen zich 
kennen door alles wat zij presteren in hun 
werk precies te benoemen. Zelfs de 25 

kleinste karweitjes vinden zij de moeite 
waard om te vermelden. 

3   Vrouwen hechten meestal meer 
waarde aan de sfeer op de werkvloer en 
steken veel energie in goede relaties 30 

tussen collega's. Dat draagt niet veel bij 
aan de waardering van de functie. Oplei-
ding is het belangrijkste, daarna komen het 
geven van leiding, het nemen van 
verantwoordelijkheid en het zelfstandig 35 

doen van werk. Onderaan het lijstje staat 
de kwaliteit van goede contacten onder-
houden met je collega’s. “Vrouwen doen 
hun werk niet minder verantwoordelijk, 
zelfstandig en leidend. Ze praten er alleen 40 

minder over en dàt kost punten”, zegt 
Sanders. 

4   Maar daarmee is dit loonverschil nog 
lang niet opgehelderd. Volgens onder-
zoeker dr. K. Tijdens van de Universiteit 45 

van Amsterdam leveren vrouwen vaak 
salaris in doordat ze minder dienstjaren 
hebben dan mannen. In Nederland hebben 
vrouwen nog steeds een dubbel toekomst-
perspectief: de carrière op kantoor en de 50 

zorgtaak thuis. Vrouwen zoeken naar 
mogelijkheden om arbeid en zorg te 
combineren door in deeltijd te gaan werken. 
Of ze staken het werk voor een paar jaar. 

5   Dat deeltijders relatief minder 55 

verdienen, valt daardoor wel te verklaren. 
Verreweg de meeste deeltijders zijn 
vrouwen. Deze zijn vaak heringetreden en 
hebben dus minder werkervaring. De 
beloningsverschillen liegen er volgens de 60 

Arbeidsinspectie niet om: werknemers in 
het bedrijfsleven die drie of vier dagen 
werken, krijgen gemiddeld 5 procent minder 
dan voltijders. Werknemers die minder dan 
drie dagen werken, komen zelfs 11 procent 65 

lager uit. Meestal betreft het dan 
‘tweederangs baantjes’ die weinig met hun 
oorspronkelijke beroep te maken hebben. 

6   De overheid blijkt als werkgever 
geëmancipeerder. Hoewel de salarissen 70 

van ambtenaren beduidend lager liggen 
dan van gelijkwaardige werknemers in 
bedrijven, komen deeltijders er volgens de 
Arbeidsinspectie gemiddeld maar één pro-
cent slechter vanaf dan hun voltijdcollega's. 75 

Pluspunt van de overheid is bovendien dat 
deeltijders hun ‘kernberoep’, zoals dat van 
leraar of verpleegkundige, kunnen blijven 
uitoefenen. Ook als het gaat om kinder-
opvang en werktijden is de overheid 80 

flexibeler. Dat geeft vrouwen met zorgtaken 
thuis betere carrièreperspectieven. 

7   Werken in bepaalde beroepen bij de 
overheid kan ook nadelen hebben. Volgens 
de Arbeidsinspectie kan de opleiding voor 85 

beroepen zoals leraar en verpleegkundige 
de onderhandelingspositie van de werk-
nemer beperken. Een leraar bijvoorbeeld 
heeft flink geïnvesteerd in zijn opleiding en 
zal zijn beroep graag willen uitoefenen. Dat 90 

kan alleen op scholen. Die hebben dus 
geen concurrentie bij een voldoende aan-
bod van leraren. In dat geval bepaalt de 
overheid zijn salaris. Maar als er een tekort 
ontstaat, kan dat leiden tot hogere leraren-95 

salarissen.  
8   Als het gaat om verschillen zijn 

Marokkanen slecht af, vooral van de eerste 
generatie. Dat blijkt uit een onderzoek van 
Dr. A. Zorlü. Hij vergeleek daarvoor de 100 
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verschillen in beloning tussen allochtonen 
en autochtonen met hetzelfde werk. Zorlü 
schat dat Marokkanen flink wat minder 
salaris krijgen dan autochtonen die het-
zelfde werk doen. Hierna volgen Turken en 105 

Oost-Europeanen. 
9   De Arbeidsinspectie presenteert een 

loonverschil van 3 procent tussen 
allochtonen en autochtonen. Volgens Zorlü 
is dat cijfer niet representatief omdat de 110 

lonen van mensen uit West-Europese 
landen die in Nederland wonen en werken, 
ook in dit onderzoek zijn meegewogen. Die 
groep verdient bovengemiddeld goed, en 
trekt het gemiddelde loonverschil voor 115 

allochtonen op. De Commissie Gelijke 
Behandeling in Utrecht bevestigt een 
beperkt aantal gevallen van bewezen 
discriminatie door werkgevers. 

Beleidsmedewerker D. Garcia Santo van de 120 

vakbond FNV maakt zich erg druk om ten 
onrechte gemaakte loonverschillen. 
“Sommige bedrijven maken misbruik van de 
zwakkere positie van immigranten”, zegt 
Garcia Santo, “van allochtonen van de 125 

eerste generatie die de taal slecht spreken, 
hun rechten niet kennen, bevreesd zijn voor 
hun baan en geen rechtszaak willen.” 

10   Zolang het gaat om salarisverschillen 
met mensen die men niet kent, maken de 130 

meeste werknemers zich niet druk. Het 
schijnt dat mensen zich pas echt gaan 
opwinden over het hogere salaris van een 
collega als die dicht in de buurt zit. De 
ergernis neemt al alarmerende vormen aan 135 

vanaf een klein loonverschilletje, blijkt uit 
onderzoeken.

           
          naar een artikel van Lucette Marcini 
          NRC/Handelsblad, januari 2003
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TEKST 5 SAMENVATTINGSOPDRACHT  
   GEBRUIK VAN DEZE LIFT BEKORT UW LEVEN 
 

1  Als de scholen weer begonnen zijn, 
zie je dat op straat aan de weggegooide 
zakjes boterhammen. Scholen verkopen in 
de pauzes koeken, snacks en snoep om de 
schoolkas wat aan te vullen. Leerlingen 5 

kunnen maar moeizaam al die verleidingen 
weerstaan en geven daar graag een deel 
van hun zakgeld aan uit. Gelijk hebben ze 
en we hoeven ons er geen zorgen over te 
maken. Zij gooien de door het liefhebbend 10 

thuisfront zo braaf gesmeerde witte of brui-
ne sneetjes minachtend weg. Je staat toch 
voor aap als je in zo’n saai boterhammetje 
van je moeder hapt, terwijl je medescholie-
ren genieten van Marsen of broodjes war- 15 

me worst? 
2  Gelukkig zijn jongeren enorm beweeg-

lijk, ze barsten van de energie. Ze rennen, 
stoeien, kletsen en staan soms nachten-
lang te springen op party’s. Dat vreet 20 

brandstof, zeker als je lichaam ondertussen 
ook nog als een gek aan het groeien is. De 
extra calorieën die ze binnenkrijgen door 
een paar snacks, zijn in een wip verbruikt. 

3  Toch schijnen de doktoren zich flink 25 

zorgen te maken over de jeugd. Want al dat 
ongezonde eten leidt tot een regelrechte 
ramp! Tenminste, dat zeggen medische ex-
perts. Onlangs heeft een groepje artsen bij 
de Europese Commissie aan de bel getrok-30 

ken. De mensen in Europa worden steeds 
dikker, waarschuwen de artsen. Ze onder-
bouwen hun waarschuwing met angstaan- 
jagende cijfers: gemiddeld heeft in Europa 
nog maar een derde deel van de volwasse- 35 

nen een gezond gewicht. Twee op de drie 
Europese mensen zijn dus veel te zwaar. 
Daar moet snel wat aan gedaan worden, 
vinden de medici. Ze vinden dat de Euro- 
pese Commissie maatregelen  moet nemen 40 

tegen ongezond voedsel. Er moeten bij- 
voorbeeld waarschuwende etiketten op 
flessen frisdrank en op verpakkingen van 
snoep en snacks komen. Net zoals al sinds 
enige tijd verplicht is voor tabak.  45 

4  Een lastig probleem is echter: wat 
voor waarschuwingen moeten er op die 
producten? Het is immers nog steeds niet 
duidelijk welk voedsel nu eigenlijk onge-

zond is en voor wie en waardoor dan wel. 50 

De ene deskundige zegt dat vetten uit de 
voeding moeten worden verbannen, de an-
dere verklaart de oorlog aan koolhydraten. 
Groenten en fruit moeten. Hoewel, sommi-
ge groenten, zoals bladgroente, mag je ei-55 

genlijk weer niet te veel eten vanwege de 
slechte stoffen. Pindakaas, dat heel erg vet 
is, schijnt reuzegoed te zijn als broodbeleg 
voor kinderen vanwege de vitamines. Maar 
van pinda’s kunnen ze stuipen krijgen. Van 60 

frisdranken word je dik doordat er veel sui-
ker in zit. Vruchtensappen staan echter als 
gezond bekend, ook al zit daar soms twee 
keer zoveel suiker in als in frisdrank. Elke 
dag verschijnen er nieuwe, tegenstrijdige 65 

berichten over voeding. Daaruit blijkt welis- 
waar dat de wetenschap zich er flink mee 
bezighoudt, maar ook dat ze eigenlijk nog 
niet alles weet. 

5  Wel is bekend dat de mens al sinds 70 

zijn ontstaan zowel vetten als eiwitten en 
koolhydraten op het menu heeft staan. En 
daar bleef de mens al die tienduizenden ja-
ren behoorlijk slank en gezond bij. Uitzon-
deringen waren de machtige en rijke men-75 

sen die anderen voor zich lieten ploeteren. 
Het hebben van flinke vetrollen en blozen-
de dikke wangen heeft dan ook eeuwen-
lang gegolden als teken van rijkdom. 

6  Vooral westerse landen worden de 80 

laatste jaren geconfronteerd met de nega-
tieve gevolgen van een grote mate van rijk-
dom. We eten niet alleen te veel en te on-
gezond, maar we kunnen het ons boven-
dien permitteren om weinig te bewegen. De 85 

auto heeft het lopen en fietsen vervangen. 
Bovendien kunnen we ons allerlei appara-
ten veroorloven die het werk van ons over-
nemen, zoals afwasmachines en afstands-
bedieningen, en laten we ons graag uren 90 

vermaken als we lui achter de televisie 
hangen. Dit leidt tot overgewicht met alle 
bekende gevaren van dien. Terecht maken 
we ons zorgen over het groeiend aantal 
mensen met vetrollen en blozende dikke 95 

wangen. 
7  Eigenlijk zouden bezorgde medici 

nadrukkelijker moeten pleiten voor waar-
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schuwingen op producten die beweging te-
gengaan. Die zijn namelijk gemakkelijk aan 100 

te wijzen: de afwasmachine, roltrappen, 
computers, elektrische tandenborstels, te-

levisies, bromscooters, noem maar op. Op 
iedere lift komt dan te staan: “Het gebruik 
van deze lift bekort uw leven!”105 

 
        naar een artikel van Joke Molendijk 
        (huishoudjournalist) 
        Metro, 18 september 2002 
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Uitwerkbijlage VBO-MAVO-C 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen en maak de samenvattingsopdracht 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: 

 
 
TEKST 1 

 1              Fabel        Feit      
1 Men kleurt de sinaasappel oranje om de vrucht aantrekkelijk te maken.   

2 Citroensap is een natuurlijk ontsmettingsmiddel.         

3 Appels zitten boordevol vitamine C.       

4 Sinaasappelsap bevat een beetje alcohol.   

5 Heldere appelsap is even gezond als een appel.   

6 Biologisch fruit is meestal gezonder dan gewoon fruit.   

7 Stervruchten zijn alleen geschikt als decoratie.   

8 Een vitaminepil kan vers fruit vervangen.   

 
 
TEKST 2 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 1 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 
TEKST 3 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 

 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 4  
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 1 ..............................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
 

 20 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
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TEKST 5 SAMENVATTINGSOPDRACHT 
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Examenopgaven VMBO-KB 

2004 
 
 
 

 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een tekstboekje. 
 
Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bevat eerst 14 vragen, daarna 2 schrijfopdrachten en ten slotte  
1 samenvattingsopdracht.  
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 25 mei

13.30 – 15.30 uur
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TEKST 1 FABELS EN FEITEN OVER FRUIT 
 
Lees eerst de opdracht en vul vervolgens het schema in de uitwerkbijlage in met 
gebruikmaking van de informatie uit het artikel. 
 

4p  1 In de tekst Fabels en feiten over fruit wordt nader ingegaan op veel voorkomende 
meningen en veronderstellingen over fruit. 

 Geef van elk van de volgende uitspraken over fruit aan of die uitspraak een feit of een 
fabel betreft, door een kruisje te plaatsen in het schema in de uitwerkbijlage. Je maakt 
hiervoor gebruik van de informatie uit de tekst Fabels en feiten over fruit. 

 
1 Men kleurt de sinaasappel oranje om de vrucht aantrekkelijk te maken. 

2 Citroensap is een natuurlijk ontsmettingsmiddel. 

3 Appels zitten boordevol vitamine C. 

4 Sinaasappelsap bevat een beetje alcohol. 

5 Heldere appelsap is even gezond als een appel. 

6 Biologisch fruit is meestal gezonder dan gewoon fruit. 

7 Stervruchten zijn alleen geschikt als decoratie. 

8 Een vitaminepil kan vers fruit vervangen. 

 
 
TEKST 2 STEEDS MEER JONGEREN VATBAAR VOOR ZIEKTE VAN 

KORSAKOV 
 

1p  2 Wat is de functie van de eerste alinea van de tekst? 
De schrijver wil met alinea 1 het onderwerp inleiden door 
A een gegeven uit het artikel naar voren te halen. 
B een precieze beschrijving van het centrale probleem te geven. 
C een samenvatting van het artikel te geven. 
D een belangrijk advies voorop te plaatsen. 
 

1p  3 De alinea’s 3 en 4 vormen samen een geheel. 
Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 3 en 4? 
A De geschiedenis van het alcoholgebruik  
B De leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol 
C Jongeren en alcoholgebruik 
D Redenen voor overmatig alcoholgebruik 
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1p  4 De alinea’s 5 tot en met 8 vormen samen een geheel. 
Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van de alinea’s 5 tot en met 8? 
A Aantallen Korsakov-patiënten 
B Alcoholmisbruik op vakanties 
C De genezingskans van Korsakov-patiënten 
D De ziekte van Korsakov 
 

2p  5 In het artikel wordt de vraag gesteld hoe gevaarlijk een kratje bier is (regel 8). 
 Welke twee gevaren van veel drinken in de jeugd worden in alinea 7 genoemd?  

 
1p  6 “Om de ziekte van Korsakov te krijgen moet je het wel heel erg bont maken.”  
   (regels 88-89). 

Wat bedoelt dr. H. Slingeland met deze zin? 
Om de ziekte van Korsakov te krijgen moet je 
A al op 11-jarige leeftijd met drinken beginnen. 
B een aantal jaren achtereen alcohol drinken en ongezond eten. 
C veel alcohol drinken na je veertigste. 
D vooral slecht eten tijdens je vakantie en in het weekend. 
 

1p  7 Wat is de inhoud van alinea 8? 
In deze alinea 
A geeft de schrijver adviezen aan oudere en jongere drinkers. 
B spreekt een deskundige over een nieuwe geneesmethode. 
C trekt de schrijver de conclusie dat jongere drinkers altijd genezen. 
D vat een deskundige de genezingskansen samen. 
 

1p  8 “In een medisch rapport uit 2001 is te lezen dat de Nederlandse jeugd steeds jonger 
begint te drinken, en ook steeds meer.” (regels 38-41). 
Welk gegeven uit de tekst heeft op hetzelfde feit betrekking?  
A De gemiddelde drankconsumptie is in Nederland al jaren stabiel. 
B De kosten die overmatig alcoholgebruik met zich meebrengt, zijn enorm hoog. 
C Het aantal Korsakov-patiënten stijgt bij de vrouwen sneller dan bij de mannen. 
D Sinds 1990 is het percentage zware drinkers onder jonge mensen gestegen. 
 

1p  9 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte weer van het artikel? 
A De risico’s van overmatig en langdurig alcoholgebruik zijn vele malen groter voor de 

oude drinker dan voor de jonge drinker. 
B Deskundigen signaleren een toename van Korsakov-patiënten door een 

onverstandige levenswijze tijdens vakanties. 
C Nederlandse jongeren drinken op steeds jongere leeftijd en vooral als ze op vakantie 

zijn. 
D Veel jongeren nemen de gevaren van het drinken van alcohol niet serieus en lopen 

daardoor ernstige gezondheidsrisico’s. 
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1p  10 Een schrijver van een artikel kan gebruikmaken van: 
1 feiten 
2 zijn eigen mening 
3 de mening van anderen. 
De schrijver van dit artikel maakt gebruik van: 
A alleen 2. 
B alleen 1 en 2. 
C alleen 1 en 3. 
D alleen 2 en 3.  
 

1p  11 Wat is het voornaamste doel van de schrijver met deze tekst? 
Het voornaamste doel van de schrijver is 
A de lezer ertoe aansporen om alcohol voortaan te laten staan. 
B de lezer adviseren over alcoholgebruik tijdens de vakanties. 
C de lezer informeren over de gevaren van overmatig alcoholgebruik. 
D de lezer overtuigen van gevaren van het Nederlandse alcoholbeleid. 
 
 
TEKST 3 STICHTING AAP 
 

1p  12 Welk doel streeft de Stichting AAP vooral na met deze advertentie? 
A de lezer ertoe aansporen om de Stichting AAP te steunen 
B de lezer ertoe overhalen om www.aap.nl te bezoeken 
C de lezer ervan overtuigen dat Donkey een beter leven verdient 
D de lezer informeren over de werkzaamheden van de Stichting AAP  
 

1p  13 Een afbeelding in een folder of advertentie kan verschillende functies hebben: 
1 De afbeelding dient om de aandacht te trekken. 
2 De afbeelding is nodig om de tekst te kunnen begrijpen. 
3 De afbeelding voegt inhoudelijk iets nieuws toe aan de tekst. 

   Welke functie(s) heeft de afbeelding in deze advertentie? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C alleen 1 en 3 
D alleen 2 en 3 
 

1p  14 Voor wie is deze advertentie bedoeld? 
A alle lezers van de krant 
B dierenliefhebbers 
C jongeren 
D leden van de Stichting AAP
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SCHRIJFOPDRACHTEN  
 
Dit onderdeel bevat twee opdrachten. Lees voor elke opdracht eerst de informatie en 
maak de opdrachten wanneer dat wordt aangegeven. 
 
Verplaats je in de volgende situatie en bedenk daarbij dat, als er in een opdracht ‘je’, 
‘jou(w)’ of ‘jij’ staat, je verplicht bent gebruik te maken van de gegevens die in de opdracht 
staan. 
 
In de krant van 17 april 2004 lees je een advertentie die je aandacht trekt. 

 
Wij zoeken enthousiaste jongeren die mee willen werken aan een 

 
GEZONDHEIDSONDERZOEK. 

 
Onderzoeksbureau Tipo zoekt 250 jongeren in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar die mee 
willen werken aan een landelijk gezondheidsonderzoek.  
 
Werkzaamheden 
- Wekelijks gegevens over je lichamelijke en geestelijke conditie verzamelen en    

doorgeven. 
- Iedere maand een arts bezoeken voor een algemeen lichamelijk onderzoek. 
 
Voorwaarden 
Je bent 10 maanden ± 2 uur per week beschikbaar. 
Je hebt geen ernstige gezondheidsklachten. 
Je voelt je betrokken bij het thema ‘gezondheid’. 
Je bent serieus en betrouwbaar. 
 
Vergoeding 
€ 75,- per maand. 
 
Ben je geïnteresseerd? 
Tot 30 april kun je je aanmelden voor het onderzoek door een brief te schrijven 
waarin je je motieven om deel te nemen kort uiteenzet. 
Na aanmelding ontvang je een informatiepakket waarin nader wordt  
ingegaan op het onderzoek. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je kunt je brief sturen naar: 
Onderzoeksbureau Tipo 
Postbus 779 
1001 MC AMSTERDAM 

Je besluit een aanmeldingsbrief te schrijven. Dit is een mooie kans om wat extra geld te 
verdienen. Je vindt zelf dat je een geschikte kandidaat bent. Je voldoet niet alleen aan 
alle voorwaarden, maar wilt bovendien na je studie de verpleging in. Dit is een mooie 
gelegenheid om een periode bewuster met je gezondheid om te gaan. 
Je maakt in je brief direct van de gelegenheid gebruik om te informeren naar de 
startdatum van het onderzoek. Je hebt namelijk de hele maand juli een vakantie geboekt 
en wilt niet dat beide plannen elkaar kruisen. Je geeft aan dat je afziet van deelname als 
het onderzoek al in juli loopt. 
 
Let op: de laatste opdrachten van dit examen staan op de volgende pagina. 
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11p  15 Een brief 
 Schrijf in de uitwerkbijlage de brief waarin je je aanmeldt voor het onderzoek.  

 Je dateert je brief op 18 april 2004. 
 
Een week later ontvang je via de post een informatiepakket. Je eerste indruk is positief. 
Je begrijpt uit de informatie dat je dagelijks moet bijhouden wat je eet en drinkt en verder 
welke en hoeveel genotsmiddelen je gebruikt. Je moet je elke week wegen. Bovendien 
moet je een vragenlijst invullen over hoe je je geestelijk en lichamelijk voelt. De vragen 
richten zich op de mate waarin je tevreden bent over jezelf en je leven, je sportieve 
activiteiten en sociale contacten. Deze gegevens moet je iedere week invullen en 
opsturen.  
Je besluit om je in te schrijven. Eerst spreek je je ideeën door met je ouders. Samen 
komen jullie tot de conclusie dat je tijd vrij kunt maken op dinsdagmiddag en eventueel 
vrijdagmiddag. Jullie beschikken over een computer met internet, dus je kunt de 
onderzoeksgegevens digitaal aanleveren. Je gebruikt geen medicijnen. Twee jaar 
geleden heb je al eens meegedaan aan een enquête op school over eet- en 
leefgewoonten. Door de uitslag daarvan heb je je levenswijze destijds op twee punten 
flink veranderd. Die twee veranderingen moet je in het kort beschrijven op het formulier. 
Je moet, naast het wekelijks verzamelen en registreren van gegevens, ook één keer per 
maand voor een medische controle naar een arts. Je mag gebruik maken van een GGD-
arts, een arts verbonden aan een ziekenhuis of een huisarts. Het mag alleen niet je eigen 
huisarts zijn. Je besluit om een GGD-arts te nemen, omdat deze dicht bij jou in de buurt 
zit. 
Je moet je aanmelden door een aanmeldingsformulier dat aan het informatiepakket is 
toegevoegd in te vullen en op te sturen.  
 

7p  16 Een aanmeldingsformulier 
 Vul het aanmeldingsformulier in de uitwerkbijlage in. 

Je vult het aanmeldingsformulier in op 3 mei 2004. 
 
 

 TEKST 4  SAMENVATTINGSOPDRACHT  
   GEBRUIK VAN DEZE LIFT BEKORT UW LEVEN 

 
9p  17 Vat de tekst Gebruik van deze lift bekort uw leven samen in maximaal 125 woorden. 

Besteed daarbij alleen aandacht aan de volgende onderdelen van de tekst: 
   1 het verschijnsel dat de schrijfster in haar eigen omgeving signaleert en haar mening 

hierover 
2 het argument dat de schrijfster gebruikt om haar mening te steunen 
3 het feit dat de medici constateren en het voorstel dat ze doen 
4 het bezwaar dat de schrijfster heeft tegen de berichten over voeding uit de wetenschap  
5 de twee negatieve gevolgen van rijkdom volgens de schrijfster 
6 de aanbeveling die de schrijfster doet. 

 Schrijf je samenvatting in volledige zinnen in de uitwerkbijlage. Gebruik geen 
telegramstijl. 

einde 
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TEKST 1 FABELS EN FEITEN OVER FRUIT 
Lees eerst de opdrachten in het opgavenboekje en zoek daarna de antwoorden op in de tekst. 
 
“Een vitaminepil kan fruit vervangen.” 
“Vruchtensap is slecht voor je tandglazuur.” 
“Appels zitten vol vitamine C.”  
Welke verhalen over fruit zijn waar, berusten dus op feiten, en welke verhalen zijn niet waar en 
behoren tot het land der fabelen? 
 

1  Ananas bevat het enzym bromeline, 
waarvan onder andere ontstekingsrem-
mende medicijnen gemaakt worden. De 
stof bevordert bovendien de spijsvertering. 
Door voorzichtig een van de onderste bla-5 

deren uit een ananas te trekken, kun je tes-
ten of de vrucht rijp is. Laat het blad los, 
dan is de vrucht rijp en klaar om gegeten te 
worden. 

 
 

2  Vroeger werd geloofd dat de appel de 10 

gezondste fruitsoort was die er bestond. 
Tegenwoordig weten we dat appels minder 
vitamine C bevatten dan de meeste andere 
fruitsoorten. Gelukkig zitten er in appels ve-
le andere gezonde stoffen. Pectine bijvoor-15 

beeld, dat een cholesterolverlagende wer-
king heeft. Appels hebben ook een gene-
zende werking. Dat heeft wel te maken met 
de manier waarop je de appel eet. Gerasp-
te appels helpen bij verstopping, terwijl ge-20 

kookte appels juist heilzaam zijn bij diarree. 
In heldere appelsap blijft van al deze goede 
stoffen weinig over. En van vitamine C is in 
appelsap helemaal niets terug te vinden. 
Dit alles geldt in veel mindere mate voor 25 

biologische (troebele) appelsap. 
3  Bananen bevatten ongeveer 10 mg 

vitamine C per 100 gram. Niet overdreven 
veel, maar nog altijd twee keer zoveel als 
appels. Bananen zijn wel een stuk rijker 30 

aan calorieën dan appels: ze bevatten 92 

calorieën per 100 gram, appels 45 calo-
rieën per 100 gram. 

 
4  Biologisch fruit bevat over het 

algemeen weinig of zelfs helemaal geen 35 

resten van chemische bestrijdingsmiddelen. 
Dit komt de gezondheid ten goede. Je kunt 
deze producten herkennen aan het EKO-
keurmerk. 

5  Vóór de komst van de moderne ont-40 

smettingsmiddelen werd in ziekenhuizen ci-
troensap gebruikt om wonden te reinigen. 
Het kan rechtstreeks op de huid worden 
gesmeerd en werkt samentrekkend en anti-
bacterieel. Daarnaast bevat een citroen de 45 

stof pectine en verschillende citrusstoffen 
die samen met vitamine C een belangrijke 
rol hebben in het tegengaan van bederf. 

6  Roze en rode grapefruits zijn een 
stuk zoeter dan de gele variant. Vandaar 50 

ook dat de gele variant minder populair is; 
de meeste mensen houden nu eenmaal 
meer van zoet dan van bitter. 

7  Een kiwano is een vrucht die het mid-
den houdt tussen fruit en groente. Hoewel 55 

de kiwano en de kiwi uit Nieuw-Zeeland ko-
men, hebben ze niets met elkaar te maken. 
De kiwano behoort tot de familie van de 
komkommerachtigen, net als de courgette, 
de pompoen en de meloen. De smaak is 60 

een mengsel van banaan en citroen.  
8  Hoewel de kiwi bijzonder veel 

vitamine C bevat - zo’n 70 mg per 100 
gram - is de zwarte bes, met 150 mg per 
100 gram, de koploper.  65 
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Kiwi‘s kunnen overigens beter niet in een 
fruitschaal met andere vruchten worden ge-
legd. De enzymen in kiwi ’s zorgen na-
melijk voor een versnelde rijping van het 
andere fruit.  70 

9  Een nectarine, oorspronkelijk afkom-
stig uit China, is familie van de perzik, maar 
het is een op zichzelf staande vrucht. Soms 
worden perziken en nectarines gekruist, 
maar door de overheersende wollige per-75 

zikhuid lijken de kruisingen uiteindelijk ge-
woon perziken. 

10  Het sinaasappelsap bevat een kleine 
hoeveelheid alcohol - het percentage vari-
eert van 0,002 tot 0,1. Overigens zijn er 80 

meer vruchten die van nature alcohol in he-
le lage concentraties bevatten. De alcohol 
ontstaat door verschillende stofwisselings-
processen in de vrucht. Als er dan ook nog 
bacteriën of schimmels in het sap of in de 85 

vrucht zitten, kan er nog meer alcohol ont-
staan. Vaak gebeurt dit als vruchten beder-
ven. Het alcoholpercentage blijft meestal 
onder de 0,5 procent. 

 
11 De sinaasappelschil is eigenlijk groen, 90 

maar wordt oranje door de temperatuurver-
schillen tussen dag en nacht. Koude nach-
ten breken het (groene) chlorofyl af. Je kunt 

dit proces vergelijken met dat van het ver-
kleuren van bladeren in de herfst. In de tro-95 

pen is het verschil in temperatuur tussen 
dag en nacht kleiner dan in niet-tropische 
landen; sinaasappels die uit de tropen van-
daan komen, zijn daarom meestal geel-
groen van kleur. 100 

12  Stervruchten smaken heerlijk, van 
friszuur tot zoet. De vruchten hoeven niet 
geschild te worden voor het opeten. Goed 
wassen en even het vliesje van de uitste-
kende stukjes af halen is voldoende. 105 

13  Bij fruit gaat het niet alleen om vita-
minen. Het bevat ook nog veel andere stof-
fen die ons lichaam nodig heeft. Bovendien 
is nog niet bekend welke stoffen in fruit ons 
beschermen tegen ziekten. Een vitamine-110 

pil bevat slechts een klein deel van de vele 
stoffen in fruit. 

14  Vruchtensap heeft een lage PH-
waarde (onder de 5,5) en bij een waarde 
onder de 5,5 kan het tandglazuur aangetast 115 

worden. Gelukkig is er een oplossing. Door 
na het drinken van vruchtensap suikervrije 
kauwgom te eten, komt de speekselproduc-
tie op gang en wordt de zuurgraad weer 
geneutraliseerd. Tandenpoetsen werkt ave-120 

rechts: omdat het tandglazuur zacht is door 
de zuurgraad, poets je het glazuur nog 
makkelijker weg.  

 
naar een artikel van  Mickey Schermerhorn 
Top Santé, augustus 2002 
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TEKST 2 STEEDS MEER JONGEREN VATBAAR VOOR ZIEKTE VAN KORSAKOV
 

1  Eén kratje bier per week, laat staan 
per dag, is héél gevaarlijk volgens prof. dr. 
M. Verbaten, hoogleraar aan de Universiteit 
van Utrecht. “Vijftien glazen alcohol per 
week is de grens. Bij 21 glazen per week is 5 

de gevarenzone bereikt. Dan gaan de intel-
lectuele vermogens achteruit.” 

2  Hóe gevaarlijk is een kratje bier? Dat 
is een vraag om even bij stil te staan. Zeker 
als het hoogzomer is op Spaanse stranden 10 

of in drukbezochte disco's. In een kratje 
bier zitten 24 flesjes. Dat zijn zo’n 48 gla-
zen bier. Volgens de deskundigen wordt al 
bij meer dan vijftien glaasjes alcohol per 
week een merkbare achteruitgang gecon-15 

stateerd in de zogenaamde cognitieve ver-
mogens: aandacht, geheugen en leerver-
mogen. Het allerschadelijkst is zeer over-
matig alcoholgebruik in een korte periode: 
vijftien glazen in één weekeinde of, erger 20 

nog, op één avond.   
3  “In het bijzonder jongeren zijn zich 

nauwelijks bewust van de grote risico's van 
het drinken van alcohol”, zegt prof. Ver-
baten. “De grote gevaren worden door de 25 

jongeren onvoldoende serieus genomen. 
Marihuana is minder giftig dan alcohol. Co-
caïne is minder giftig dan alcohol. Zelfs he-
roïne is minder giftig dan alcohol. Alcohol is 
één van de giftigste stoffen die we kennen. 30 

Als alcohol nú als nieuwe drug op de markt 
zou komen, zou het onmiddellijk worden 
verboden als té gevaarlijk, té verslavend en 
té giftig. Alcohol drinken wordt alleen ge-
doogd, omdat het al zo lang in onze wes-35 

terse beschaving als normaal wordt be-
schouwd.”  

4  In een medisch rapport uit 2001 is te 
lezen dat de Nederlandse jeugd steeds 
jonger begint te drinken, en ook steeds 40 

meer. Verbaten: “De leeftijdsgrens daalt. 
Dat is een landelijke trend. Zelfs sommige 
11- en 12-jarigen scheppen tegenwoordig 
al op over een aanzienlijke alcoholcon-
sumptie. Het blijkt moeilijk om eraf te blij-45 

ven. Alcohol staat stoer en geeft een aan-
genaam effect. Maar bedenk wel dat dat 
gevoel inderdaad aangenaam is, zolang de 
alcoholspiegel in het bloed stijgt. Zodra die 
niet meer stijgt en gaat dalen, is het hoogst 50 

onaangenaam.” 
5  Overmatig drankgebruik, in combinatie 

met slechte voeding, kan leiden tot lever- 
en hartkwalen, aantasting van het zenuw-
stelsel en zware beschadiging van de her-55 

senen. Dit laatste kan leiden tot de ziekte 
van Korsakov. Dit is een blijvende psychi-
sche stoornis die zich voornamelijk ken-
merkt door problemen met het geheugen. 
Het landelijk platform van Korsakov-60 

psychologen maakt zich zorgen om het 
groeiend aantal jonge Korsakov-patiënten. 
“Vroeger was het een ziekte van mensen 
tussen de veertig en de zeventig jaar. Te-
genwoordig komt bij ons menig dertiger 65 

binnen.”  Dit zegt dr. H. Slingeland, Kor-
sakov-psycholoog en werkzaam binnen de 
Atlant Zorg Groep in Apeldoorn. “De jonge-
ren vormen een grote risicogroep, vooral de 
jongens en meisjes die elk weekeinde ont-70 

zettend veel drinken en op hamburgers le-
ven en in de vakanties met vele liters alco-
holhoudende drank onder zeil gaan." Hij 
vreest dat zij die levenswijze van veel drin-
ken en slecht eten niet beperken tot de va-75 

kanties. “Van een aantal jongeren kun je 
dus verwachten dat ze op termijn een ver-
hoogd risico lopen op Korsakov.” 

6  Hoeveel Korsakov-patiënten Neder-
land op het ogenblik precies telt, kan Slin-80 

geland niet zeggen. “De schattingen lopen 
uiteen van duizend tot tienduizend. Het is 
een brede marge. Het blijkt moeilijk om een 
landelijk beeld te krijgen. De toename is 
duidelijk, maar harde cijfers zijn er niet. In 85 

de thuissituaties en in het dak- en thuislo-
zencircuit is nog veel verborgen leed.” 

7  “Om de ziekte van Korsakov te krijgen 
moet je het wel heel erg bont maken. 
Meestal wordt die op latere leeftijd gecon-90 

stateerd, in de regel pas na het veertigste 
levensjaar en na langdurig alcoholgebruik. 
Jongeren die gedurende een jaar of vier 
wekelijks meer dan vijftien glazen alcohol 
drinken, beschadigen hun hersenen met al-95 

le risico's van dien voor later. Ik stel dit, los 
nog van de vatbaarheid voor allerlei kwa-
len. Zo verhoogt een dergelijke levenswijze 
de kans op slokdarmkanker met twintig 
procent of meer.”  100 
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8  De kans op definitief herstel van 
Korsakov is vrijwel uitgesloten. Prof. Ver-
baten: “Met de hersenen van de oudere 
drinkers komt het nooit meer goed. De her-
senen van mensen die na hun veertigste 105 

doordrinken, raken onherstelbaar bescha-

digd. Met geneesmiddelen valt er dan niets 
meer te bestrijden. Voor jongeren liggen 
deze zaken gunstiger: er kan na twee of 
meer jaren van volledige onthouding in ie-110 

der geval nog een herstelpercentage van 
60 tot 80 worden bereikt.”

 
 
De feiten over alcoholgebruik 
De gemiddelde drankconsumptie in Nederland is al jaren stabiel: 8,1 liter pure alcohol per hoofd 
van de bevolking, net als in 1990. Dat is 0,8 liter minder dan in 1980. 
Desondanks stijgt het aantal Korsakov-patiënten: in 1990 vijf op de 10.000 Nederlanders, nu tien 
op de 10.000 Nederlanders. 
In 1990 behoorden 38% van de jonge mannen en 6% van de jonge vrouwen nog tot de zware 
drinkers. In 1999 was dat respectievelijk 46% en 16%. 
Het (overmatig) alcoholgebruik kost de Nederlandse overheid jaarlijks 2,7 miljard euro, o.a. door 
verslavingszorg, economisch productieverlies, misdrijven en overtredingen. 
De staat beurt een vergelijkbaar bedrag aan belasting op alcohol. 
 
De feiten over Korsakov 
De ziekte van Korsakov is een chronische aandoening in de hersenen, gekenmerkt door inpren-
tingsstoornissen zoals geheugenproblemen. 
Belangrijkste oorzaak is een combinatie van overmatig alcoholgebruik en een tekort aan voeding. 
Als gevolg van vitamine B1-tekort ontstaan bloedinkjes in de hersenen. Door blijvende beschadi-
ging treedt geheugenverlies op en raakt bij de patiënt de oriëntatie in plaats en tijd verstoord. 
Het syndroom van Korsakov is vernoemd naar de Russische psychiater Sergej Korsakov (1854-
1900). 
 
 
           
          naar een artikel van Gijsbrecht Spierenburg 
          Brabants Dagblad, 8 juni 2002  
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TEKST 3 STICHTING AAP 
 
 

 
 
Acht jaar lang werd de aap Donkey vastge-
houden op een autosloperij in Portugal. Hij 
zat daar vastgeklonken aan een ketting van 
80 cm, in zijn eigen vuil en vlak naast een 
open riool. Zijn onderkomen was een smerig 
hokje dat nooit werd schoongemaakt. Don-
key had geen enkele bewegingsvrijheid en  

kon geen kant op. De lol van de eigenaar be-
stond uit het treiteren van de jonge chimpan-
see door regelmatig het eten net buiten zijn 
bereik te zetten. 
 
Gelukkig voor Donkey kwam er een einde 
aan zijn ellende: hij werd opgehaald door 
Stichting AAP. 
 
Net als Donkey hebben de meeste dieren 
die bij Stichting AAP binnenkomen, een ake-
lig leven achter de rug. Jarenlange een-
zaamheid, een veel te kleine kooi als behui-
zing, slecht voedsel en het ontbreken van 
kundige medische verzorging laten hun spo-
ren na. Bij Stichting AAP worden ze liefdevol 
opgevangen en krijgen ze de professionele 
verzorging die ze nodig hebben. Als de die-
ren weer gezond zijn, wordt er voor hen een 
plaats gezocht in een gerenommeerde die-
rentuin of mooi reservaat.

 

 
 
 
 
       naar een advertentie in de Volkskrant, 
       april 2002
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TEKST 4 SAMENVATTINGSOPDRACHT  
   GEBRUIK VAN DEZE LIFT BEKORT UW LEVEN 
 

1  Als de scholen weer begonnen zijn, 
zie je dat op straat aan de weggegooide 
zakjes boterhammen. Scholen verkopen in 
de pauzes koeken, snacks en snoep om de 
schoolkas wat aan te vullen. Leerlingen 5 

kunnen maar moeizaam al die verleidingen 
weerstaan en geven daar graag een deel 
van hun zakgeld aan uit. Gelijk hebben ze 
en we hoeven ons er geen zorgen over te 
maken. Zij gooien de door het liefhebbend 10 

thuisfront zo braaf gesmeerde witte of brui-
ne sneetjes minachtend weg. Je staat toch 
voor aap als je in zo’n saai boterhammetje 
van je moeder hapt, terwijl je medescholie-
ren genieten van Marsen of broodjes war-15 

me worst? 
2  Gelukkig zijn jongeren enorm beweeg-

lijk, ze barsten van de energie. Ze rennen, 
stoeien, kletsen en staan soms nachten-
lang te springen op party’s. Dat vreet 20 

brandstof, zeker als je lichaam ondertussen 
ook nog als een gek aan het groeien is. De 
extra calorieën die ze binnenkrijgen door 
een paar snacks, zijn in een wip verbruikt. 

3  Toch schijnen de doktoren zich flink 25 

zorgen te maken over de jeugd. Want al dat 
ongezonde eten leidt tot een regelrechte 
ramp! Tenminste, dat zeggen medische ex-
perts. Onlangs heeft een groepje artsen bij 
de Europese Commissie aan de bel getrok-30 

ken. De mensen in Europa worden steeds 
dikker, waarschuwen de artsen. Ze onder-
bouwen hun waarschuwing met angstaan-
jagende cijfers: gemiddeld heeft in Europa 
nog maar een derde deel van de volwasse-35 

nen een gezond gewicht. Twee op de drie 
Europese mensen zijn dus veel te zwaar. 
Daar moet snel wat aan gedaan worden, 
vinden de medici. Ze vinden dat de Euro-
pese Commissie maatregelen  moet nemen 40 

tegen ongezond voedsel. Er moeten bij-
voorbeeld waarschuwende etiketten op 
flessen frisdrank en op verpakkingen van 
snoep en snacks komen. Net zoals al sinds 
enige tijd verplicht is voor tabak.  45 

4  Een lastig probleem is echter: wat 
voor waarschuwingen moeten er op die 
producten? Het is immers nog steeds niet 
duidelijk welk voedsel nu eigenlijk onge-

zond is en voor wie en waardoor dan wel. 50 

De ene deskundige zegt dat vetten uit de 
voeding moeten worden verbannen, de an-
dere verklaart de oorlog aan koolhydraten. 
Groenten en fruit moeten. Hoewel, sommi-
ge groenten, zoals bladgroente, mag je ei-55 

genlijk weer niet te veel eten vanwege de 
slechte stoffen. Pindakaas, dat heel erg vet 
is, schijnt reuzegoed te zijn als broodbeleg 
voor kinderen vanwege de vitamines. Maar 
van pinda’s kunnen ze stuipen krijgen. Van 60 

frisdranken word je dik doordat er veel sui-
ker in zit. Vruchtensappen staan echter als 
gezond bekend, ook al zit daar soms twee 
keer zoveel suiker in als in frisdrank. Elke 
dag verschijnen er nieuwe, tegenstrijdige 65 

berichten over voeding. Daaruit blijkt welis-
waar dat de wetenschap zich er flink mee 
bezighoudt, maar ook dat ze eigenlijk nog 
niet alles weet. 

5  Wel is bekend dat de mens al sinds 70 

zijn ontstaan zowel vetten als eiwitten en 
koolhydraten op het menu heeft staan. En 
daar bleef de mens al die tienduizenden ja-
ren behoorlijk slank en gezond bij. Uitzon-
deringen waren de machtige en rijke men-75 

sen die andere voor zich lieten ploeteren. 
Het hebben van flinke vetrollen en blozen-
de dikke wangen heeft dan ook eeuwen-
lang gegolden als teken van rijkdom. 

6  Vooral westerse landen worden de 80 

laatste jaren geconfronteerd met de nega-
tieve gevolgen van een grote mate van rijk-
dom. We eten niet alleen te veel en te on-
gezond, maar we kunnen het ons boven-
dien permitteren om weinig te bewegen. De 85 

auto heeft het lopen en fietsen vervangen. 
Bovendien kunnen we ons allerlei appara-
ten veroorloven die het werk van ons over-
nemen, zoals afwasmachines en afstands-
bedieningen, en laten we ons graag uren 90 

vermaken als we lui achter de televisie 
hangen. Dit leidt tot overgewicht met alle 
bekende gevaren van dien. Terecht maken 
we ons zorgen over het groeiend aantal 
mensen met vetrollen en blozende dikke 95 

wangen. 
7  Eigenlijk zouden bezorgde medici 

nadrukkelijker moeten pleiten voor waar-
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schuwingen op producten die beweging te-
gengaan. Die zijn namelijk gemakkelijk aan 100 

te wijzen: de afwasmachine, roltrappen, 
computers, elektrische tandenborstels, te-

levisies, bromscooters, noem maar op. Op 
iedere lift komt dan te staan: “Het gebruik 
van deze lift bekort uw leven!”105 

 
        naar een artikel van Joke Molendijk 
        (huishoudjournalist) 
        Metro, 18 september 2002 

einde 
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Uitwerkbijlage VMBO-KB 
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 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten 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: 

 
 
TEKST 1 

 1              Fabel        Feit      
1 Men kleurt de sinaasappel oranje om de vrucht aantrekkelijk te maken.   

2 Citroensap is een natuurlijk ontsmettingsmiddel.         

3 Appels zitten boordevol vitamine C.       

4 Sinaasappelsap bevat een beetje alcohol.   

5 Heldere appelsap is even gezond als een appel.   

6 Biologisch fruit is meestal gezonder dan gewoon fruit.   

7 Stervruchten zijn alleen geschikt als decoratie.   

8 Een vitaminepil kan vers fruit vervangen.   

 
 
TEKST 2 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 1 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 
TEKST 3 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 

 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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 16 Een aanmeldingsformulier

Onderzoeksbureau Tipo 
Postbus 779 
1001 MC Amsterdam 

Persoonlijke gegevens: 
Naam: __________________________________________________________________   

Straat en huisnummer: _____________________________________________________  

Geslacht:________________________________________________________________  

Nationaliteit: _____________________________________________________________  

Opleiding: _______________________________________________________________  

Bank-/gironummer: ________________________________________________________  

Telefoon thuis: _______________________  mobiel: _________________________  

Bijzonderheden: 
Lengte:_______cm Gewicht:______kg  Schoenmaat:_______ 

Kledingmaat: S / M / L / XL (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Medicijngebruik: nee / ja (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Ervaring: 
Heb je al ervaring opgedaan met soortgelijke onderzoeken?   ja / nee (doorhalen wat niet van 

toepassing is) 

Zo ja, waar? _____________________________________________________________  

Wat waren de gevolgen? ___________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
Beschikbaarheid: (2 mogelijkheden aankruisen) 

maandag 0  ochtend 0  middag 

dinsdag  0  ochtend 0  middag 

woensdag  0  ochtend 0  middag 

donderdag  0  ochtend 0  middag 

vrijdag  0  ochtend 0  middag 

Computer met internet:   ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Voorkeur arts: (voorkeur aankruisen) 

0 Huisarts 

0 GGD-arts 

0 Ziekenhuisarts 

Ondertekening: 
_____________________   ___________ ____________ 

(handtekening)    (plaats)  (datum)   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

In te vullen door onderzoeksbureau Tipo 
Datum ontvangst: _____________ 

Beoordeeld door: ________________________ Geschikt: ja / nee 
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TEKST 4 SAMENVATTINGSOPDRACHT 
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Examenopgaven VBO-MAVO-C 

2004 
tijdvak 1 

woensdag 2 juni 
9.00-11.00 uur 

 NEDERLANDS SCHRIJFVAARDIGHEID C 

FUNCTIONEEL SCHRIJVEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 5 opdrachten. 
Voor elk opdrachtnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 180 punten te behalen. 
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FUNCTIONEEL SCHRIJVEN 
 
Dit examen bestaat uit vijf opdrachten. 
Lees voor elke opdracht eerst de informatie en maak de opdrachten wanneer dat wordt 
aangegeven. 
 
Verplaats je in de volgende situatie en bedenk daarbij dat als er in een opdracht ‘je’, ‘jij’ of 
‘jou(w)’ staat, je telkens je eigen naam en/of adres en/of postcode en/of woonplaats en/of 
geboortedatum en/of geboorteplaats moet vermelden. 
 
Je komt al jarenlang bij manege De Wildhorst. Je krijgt er rijles en verzorgt er paarden. Je 
moet bijvoorbeeld stallen uitmesten en hooi verversen. Dat verdient heel aardig en het is 
leuk werk. Ook ben je lid van De Springruiters, de plaatselijke ruitervereniging. Af en toe 
doe je mee aan een springconcours. De manegehouder, Boris Bovenlander, zit in het 
bestuur en verzorgt de publiciteit. Over twee weken staat het jaarlijkse concours op het 
programma. Het is een groot concours met veel verschillende wedstrijdonderdelen. 
 
Vorig jaar heb je meegeholpen met de organisatie van het concours. Dat beviel jou en 
Boris Bovenlander heel goed. Ook dit jaar help je weer mee. Boris Bovenlander vraagt jou 
om een bericht voor de pers te maken. Hij wil daarmee de aandacht trekken voor het 
concours en tegelijkertijd geïnteresseerden informeren. Hij geeft je een aantekeningenlijst 
met daarop allerlei gegevens die je in het bericht moet vermelden. Het bericht gaat naar 
enkele regionale dag- en weekbladen. 
 
aantekeningenlijst 
 
  - wedstrijden op zaterdag 24 en zondag 25 april 2004 

- plaats: manege De Wildhorst  
- veel aanmeldingen verwacht 
- tijdig aanmelden: zeker van deelname  
- springklasse B (sprongen tot 1 m) en L (sprongen tot 1,1 m) op 24 april 
- springklasse M (sprongen tot 1,2 m) en Z (sprongen tot 1,3 m) op 25 april 
- hoofdprijzen winnaars zaterdag € 250 en zondag € 500 
- aanmelden vóór 18 april: 
- bij de heer B. Bovenlander 
 op de manege tussen 19.00 en 20.00 uur 
 of: telefonisch: 06-23654145 
 of per e-mail: bovenlander@wildhorst.nl 
- sponsor: Hertog Hein-bier 
- entree publiek: gratis 

 
 
EEN BERICHT VOOR DE PERS 
 

45p  1 Schrijf op examenpapier een bericht voor de pers, waarin je in goede zinnen de 
gegevens opneemt die je van Boris Bovenlander hebt gekregen. Gebruik geen briefvorm. 
Verzin zelf een passende kop. Het adres van manege De Wildhorst is Trompdreef 11 in 
jouw woonplaats. Zorg voor een enthousiaste toon. Gebruik voor het bericht ongeveer 
150 woorden. 
 
Jouw favoriete springpaard is Bredero en jij hebt een band met dit paard. Bredero is een 
groot bruin paard met een witte bles op de neus. Hij is heel vriendelijk en vindt het fijn om 
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aan een wedstrijd mee te doen en over hekken te springen. Als het regent, heeft Bredero 
nergens zin in. Dan kun je helemaal niets met hem beginnen. 
Het concours zal voor Boris Bovenlander en voor jou een bijzondere dag worden, want 
het is het laatste concours dat de 17-jarige Bredero nog zal meemaken. Iedereen van de 
manege kent dit oude paard, omdat het meer dan tien jaar lang de prijzenkast royaal 
gevuld heeft met tientallen bekers, rozetten en linten. Na dit concours mag het gaan 
uitrusten in het rusthuis voor oude paarden dat Boris Bovenlander gaat opzetten. Dat is 
een plek waar oude paarden goed verzorgd worden.  
In het blad Maneschijn, het blad van jullie ruitervereniging De Springruiters, wil Boris 
Bovenlander een foto plaatsen van Bredero als een soort dankbetuiging. Daar moet nog 
wel een kort artikel over het paard bij gemaakt worden.  
 
 
EEN ARTIKEL 

 
30p  2 Schrijf op examenpapier een artikel over Bredero. Geef aan hoe oud hij is, hoe hij eruit 

ziet en dat hij vele prijzen heeft gewonnen. Bespreek twee positieve 
karaktereigenschappen van het paard en een die minder positief is. Bedenk ook een leuk 
voorval dat je met Bredero hebt meegemaakt. Je maakt duidelijk hoe zijn toekomst er 
vermoedelijk zal uitzien. Gebruik voor het artikel ongeveer 125 woorden.  
 
Het concours zit erop. Het was een mooie dag met veel bezoekers. Bredero voelde aan 
dat het een bijzondere dag was en sloofde zich uit alsof hij tien jaar jonger was. Een prijs 
zat er desondanks voor hem niet meer in, maar een speciaal lintje kreeg hij wel.  
Thuis lees je in de laatste De Hoefslag, een tijdschrift voor paardenliefhebbers, het adres 
van stichting De Paardenkamp in Soest. Deze stichting heeft al een tijdje een rusthuis 
voor paarden. Met de mensen daar zou je wel in contact willen komen, want je wilt Boris 
Bovenlander graag helpen met het opzetten van een eigen rusthuis voor paarden en je 
hebt heel wat vragen. Bijvoorbeeld over hoe je een rusthuis opzet, hoe je bekendheid 
krijgt en hoe je het allemaal betaalbaar houdt. Ook Boris Bovenlander is nieuwsgierig. In 
overleg met hem schrijf je een brief naar de stichting met daarin jullie vragen. 
 
 
EEN BRIEF 
 

55p  3 Schrijf op examenpapier een brief aan stichting De Paardenkamp in Soest. Vermeld 
waar je de informatie hebt gelezen over de stichting. Geef aan wat het plan is van Boris 
Bovenlander. Bij de beschrijving van dat plan vertel je ook over Bredero en wat hij voor 
jou betekent. Je stelt vragen over hoe je een rusthuis moet opzetten, over hoe je 
naamsbekendheid krijgt, over de dagelijkse verzorging van oude paarden en over de 
financiering. Bedenk zelf nog twee andere belangrijke vragen. Je schrijft de brief op  

   8 mei 2004. Het adres van stichting De Paardenkamp is Birkstraat 28, 3456 PM Soest. 
 
 
 
 
 
Let op: de laatste opdrachten van dit examen staan op de volgende pagina. 
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EEN ENVELOP 
 

10p  4 Schrijf in de uitwerkbijlage de envelop die bij deze brief hoort. 
 
Een week later krijg je bericht terug. Uit het antwoord blijkt dat een van de grootste 
problemen de financiering is. Stichting De Paardenkamp krijgt gelukkig veel 
sponsorgelden van bedrijven en giften van particulieren.  
 
In de manege worden een paar oude stallen opgeknapt. Die zullen voorlopig dienst doen 
als rusthuis. Overdag kunnen de oude paarden net als de jonge paarden de wei in. Om 
aan geld te komen, gaat Bovenlander graag in op jouw voorstel een Open Dag te 
organiseren. Hij vindt zaterdag 26 juni een geschikte dag daarvoor. De bedoeling is dat 
mensen dan kennis kunnen maken met de manege, het rusthuis en met Bredero. De 
entree is gratis. Jullie willen de Open Dag groots aanpakken. Er komt een loterij – de 
hoofdprijs is zes maanden gratis paardrijles - en een fancy fair. Ook kunnen kinderen 
onder begeleiding paardrijden. Verder zijn er hapjes en drankjes. Natuurlijk is Bredero 
van de partij. Iedereen kan tegen een kleine vergoeding samen met hem op de foto. Om 
mensen te laten weten dat er een Open Dag is, willen jullie posters ophangen in scholen 
en andere openbare plaatsen. 
 
 
EEN POSTER 
 

40p  5 Schrijf in de uitwerkbijlage de tekst voor jouw poster. Vermeld de datum van de Open 
Dag, het doel en de activiteiten die plaatsvinden. Ook vermeld je dat de entree gratis is. 
Natuurlijk vergeet je niet de naam en het adres van de manege en het telefoonnummer 
van Boris Bovenlander te vermelden. 
Bedenk een uitnodigende kop. Schrijf ten minste twee woorden die de aandacht moeten 
trekken, groot of onderstreep ze. Zorg voor kernachtige formuleringen en een goede 
bladindeling. 
 
De Open Dag is een groot succes. Jullie halen flink wat geld op. Met de vele donaties 
kunnen jullie de komende tijd vooruit. Maar misschien is het nog wel belangrijker, dat een  
aantal bedrijven het rusthuis gaat sponsoren. Voorlopig is Bredero onder de pannen. Ook 
andere paarden zullen binnenkort hun oude dag in het rusthuis op De Wildhorst 
doorbrengen. 

einde 
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 NEDERLANDS SCHRIJFVAARDIGHEID C 

OPSTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werk één van de 10 opdrachten uit. 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen. 
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Werk één van de volgende opdrachten uit. Zorg ervoor dat je opstel minimaal 
400 woorden bevat. 
 
TE LAAT 
 

1 Als je met iemand om vier uur afspreekt, kan het wel eens kwart over vier worden. 
Misschien zelfs nog wel later. Sommigen ergeren zich hier groen en geel aan. Afspraak is 
afspraak en op tijd komen is een vorm van beleefdheid. Ook op school wordt het niet 
geaccepteerd dat iemand zonder reden te laat in de les komt. Toch zal dit de afgelopen 
jaren zeker wel eens gebeurd zijn.  

 Schrijf voor de jongerenpagina van de regionale krant een artikel over te laat komen. 
Ben jij iemand die vindt dat je overal stipt op tijd moet komen of vind je dat je soms 
wel iets later mag komen dan afgesproken is? Geef aan waarom je dat vindt. 
Bespreek een voorval waarbij jijzelf te laat kwam en ga in op de gevolgen. Maak aan 
de hand van een voorbeeld duidelijk dat volwassenen niet altijd het goede voorbeeld 
geven. Geef een advies aan iemand die altijd en overal te laat komt. 

 
 
DE SPIJKERBROEK 
 

2 Nog nooit een spijkerbroek gedragen? Bijna onmogelijk! Spijkerstof is al heel lang in de 
mode. Niet alleen voor broeken, maar ook voor jacks en blouses. Ooit werden 
spijkerbroeken alleen gedragen door goudzoekers, maar inmiddels draagt bijna iedereen 
kleding van spijkerstof. Wat betekent spijkerstof voor jou? 

 Schrijf voor 'Geknipt', een jongerenblad over mode, een artikel over spijkerstof. Maak 
duidelijk wat spijkerstof voor jou betekent. Wanneer trek jij bepaalde kledingstukken 
van spijkerstof aan? Maak duidelijk op welke momenten jij beslist geen spijkerstof wilt 
dragen en waarom niet. Geef aan welk merk jouw voorkeur heeft en welk merk 
absoluut niet kan. Bespreek of er verschil is tussen jouw smaak en die van jouw 
ouders en wat je daarvan vindt en licht je mening toe. 

 
 
MUSEA 
 

3 Musea en jongeren. Het lijken twee werelden die ver van elkaar liggen. Toch zijn er veel 
jongeren die musea bezoeken en interessant vinden. Denk maar eens aan een 
oorlogsmuseum, Madame Tussaud of het museum van een favoriete sportclub. Steeds 
meer musea doen hun best om jongeren over de drempel te krijgen, bijvoorbeeld met 
tentoonstellingen over popmuziek en graffiti. Met behulp van interactieve 
computerprogramma's en flitsende videobeelden proberen ze de belangstelling van 
jongeren wat langer vast te houden.  

 Schrijf voor de museumkrant, die in alle musea gratis is mee te nemen, een artikel 
over musea, waarin je jouw ervaring en mening verwerkt. Vertel over een 
museumbezoek dat helemaal niet interessant was en maak duidelijk waarom het zo 
saai was. Bespreek een bezoek aan een museum dat jij wél de moeite waard vond en 
geef aan waarom dat bezoek de moeite waard was. Geef aan waarover jij een 
tentoonstelling zou willen houden en wat er allemaal te zien en/of te beleven zou zijn. 
Maak duidelijk waarom museumdirecteuren jouw voorstel serieus moeten overwegen.
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GEUREN 
 

4 Onze neus is een belangrijk zintuig. Geuren bepalen in belangrijke mate of we iets 
aangenaam of vervelend vinden. Winkels met een uitnodigend geurtje zien hun omzet 
stijgen en een geurende keuken kan je laten watertanden. Mensen die prettig ruiken 
worden doorgaans aardiger gevonden dan mensen die bijvoorbeeld naar zweet ruiken. 
Welke rol spelen geuren bij jou? 

 Schrijf voor het jongerenblad 'Body', een populair magazine over mode en uiterlijk, 
een artikel over geuren. Beschrijf één situatie of gebeurtenis waarin een aangename 
geur een positieve uitwerking op je had; denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van een 
parfumerie. Beschrijf een situatie of een voorval waarbij een onaangename reuk een 
negatieve reactie teweegbracht. Vertel welke geurtjes (zoals parfum, shampoo en 
deodorant) jij gebruikt; geef daarbij aan hoe die ruiken, wanneer jij een bepaalde geur 
gebruikt en wat anderen van die geur vinden. 

 
 
EEN STAPJE TERUG 
 

5 Uit onderzoek blijkt dat het aantal middelbare scholieren dat overstapt naar een lager 
niveau van onderwijs, de laatste jaren bijna is verdubbeld. Die toename wordt vooral 
veroorzaakt doordat veel scholieren te hoog inzetten. Ze beginnen aan een opleiding die 
niet goed bij hen past en moeten vervolgens een stapje terug doen. Ook jij behoort tot 
deze groep. 

 Beschrijf voor de speciale eindexamenkrant van jouw school hoe je de overstap naar 
een andere school of een ander schooltype hebt ervaren. Ga in op de reden om over 
te stappen en bespreek zowel een positief als een negatief gevolg. Maak duidelijk of 
je de overstap vervelend vond of niet en hoe je nieuwe klasgenoten reageerden op 
jouw komst. Beschrijf hoe je op school bent begeleid om je zo snel mogelijk op je 
gemak te laten voelen. 

 
 
DE KANTINE 
 

6 De geur van tosti’s, muziekje op de achtergrond, rondslingerend afval en het kabaal van 
tientallen stemmen die allemaal tegelijk gehoord willen worden. De kantine of de aula is 
op school een herkenbare plek. Een gezellige ontmoetingsruimte, waar je even kunt 
relaxen. 

 Schrijf voor de homepage van jouw school een artikel over jullie kantine of aula. Vertel 
hoe de ruimte eruitziet; ga daarbij in op de inrichting en noteer enkele opvallende 
kenmerken. Ga ook in op de sfeer, waarbij je bijvoorbeeld denkt aan de muziek en 
hoe je met elkaar omgaat. Beschrijf hoe jij je tijd daar doorgaans doorbrengt. Beschrijf 
wat er wordt gedaan om de ruimte netjes te houden. 
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De volgende vier opdrachten zijn in het bijzonder bedoeld voor examenkandidaten uit het 
volwassenenonderwijs. 
Het staat elke kandidaat vrij een keuze te maken uit alle tien de opdrachten. 
 
DODENHERDENKING 
 

7 Ieder jaar herdenken we op 4 mei onze doden uit de Tweede Wereldoorlog en vieren we 
een dag later de bevrijding. Maar de oorlog is al bijna zestig jaar voorbij! Zijn wij nog wel 
geïnteresseerd in een oorlog die voorbij is? Moet de nationale dodenherdenking blijven 
bestaan? U vindt van wel. 

 Schrijf voor de speciale bijlage van de regionale krant, met als thema ‘Bevrijdingsdag’, 
een betoog waarin u ingaat op de zin van dodenherdenking en bevrijdingsdag. Werk 
ten minste twee argumenten uit waarmee u duidelijk maakt waarom het zinvol is dat 
deze dagen blijven bestaan. Maak duidelijk waarom jongeren betrokken moeten 
worden bij de dodenherdenking. Bespreek ook twee manieren om jongeren meer 
daarbij te betrekken. 

 
 
HI, HA, HONDENBAAN 
 

8 Scheidsrechters op het voetbalveld hebben het niet altijd gemakkelijk. Meer dan eens 
worden hun beslissingen aangevochten en krijgen ze te maken met scheldende spelers 
en supporters. De media laten zich soms ook negatief uit. Bij andere sporten staat de 
scheidsrechter eveneens onder druk.  

 Schrijf voor 'Groen Gras', een blad voor sportliefhebbers, een artikel over de 
scheidsrechter. U gaat in op zijn taak en u bespreekt ten minste twee eigenschappen 
die een goede scheidsrechter moet hebben. U geeft ten minste één voorbeeld van 
een gebeurtenis waarbij de scheidsrechter agressief werd benaderd en u geeft uw 
mening daarover. Bespreek ten minste één voorstel dat ervoor zorgt dat de 
scheidsrechter zijn taak beter kan uitvoeren. 

 
 
MOOI OUD IS NIET LELIJK 
 

9 Je bent jong en je wilt wat. Vooral jong blijven, want veel mensen willen liever niet oud 
lijken. Veel ouderen proberen een jonge uitstraling te behouden. Ze kleden zich hip, doen 
moeite om hun lichaam er jeugdig te laten uitzien en doen aan sporten die typisch zijn 
voor jongeren. Plastische chirurgie wil ook wel eens een handje helpen. Een gerimpelde 
huid en spierwitte haren worden vaak niet als wenselijk beschouwd. De media spelen een 
grote rol bij de beeldvorming. Toch kunnen ouderen die hun leeftijd niet verbergen, ook 
heel mooi zijn. 

 Schrijf voor '55+', een blad voor senioren, een artikel over oud zijn en oud lijken. 
Vertel wanneer u uw eigen ouders voor het eerst oud vond. Beschrijf een ouder 
persoon die naar uw mening een stuk jonger lijkt dan hij/zij is; ga in op de manier 
waarop die persoon zich kleedt, de lichamelijke conditie en de activiteiten die worden 
ondernomen. Beschrijf ook de rol die de media spelen bij de beeldvorming over 
ouderen.
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LANG NIET GEZIEN 
 

10 Soms ontmoet je iemand pas weer na lange tijd. Toeval kan een rol spelen, maar het is 
ook mogelijk dat er een reünie plaatsvond van oude klasgenoten, collega’s of 
buurtgenoten. Weerzien is dikwijls leuk, omdat goede herinneringen naar boven worden 
gehaald. Met bepaalde mensen ga je gewoon verder waar je gebleven was, alsof de tijd 
geen vat op je heeft. Met anderen blijk je plotseling minder gemeen te hebben en dan lijkt 
het alsof ieder zijn eigen weg is gegaan en dat is dan maar goed ook. 

 Schrijf voor 'Mens m/v', een maandblad voor human interest, hoe het was om na lange 
tijd weer een oude bekende te ontmoeten. Beschrijf de persoon zoals u zich hem/haar 
herinnerde en geef aan wat u samen had. Beschrijf de ontmoeting na lange tijd, 
waarbij u ingaat op de wederzijdse reacties. Vertel welke gebeurtenissen u beide weer 
naar boven haalden. Beschrijf ten minste twee verschillen tussen wat u zich 
herinnerde van de ander en hoe die persoon nu is. Noem twee gevolgen van deze 
ontmoeting voor de toekomst. 

 

einde 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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UITWERKBIJLAGE BIJ OPDRACHT 4 
 
Een envelop
 
voorkant

achterkant
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UITWERKBIJLAGE BIJ OPDRACHT 5 
 
Een poster 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een tekstboekje. 
 
Beantwoord alle vragen en maak de samenvattingsopdracht in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 25 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 38 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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TEKST 1 IEDER ZIJN SMAAK 
 

4p  1  Geef in je uitwerkbijlage aan of de volgende uitspraken waar of niet waar zijn door 
een kruisje op de juiste plaats te zetten. Je maakt hiervoor gebruik van de informatie 
uit de tekst ‘Ieder zijn smaak’.  

 
 
  1 Mannen proeven beter dan vrouwen. 

  2 Tastgevoel ontstaat pas op latere leeftijd. 

  3 Geurstoffen komen alleen via de neus binnen. 

  4 Mooi opgediend eten smaakt beter dan eten uit de pan. 

  5 Het oog en het oor bepalen of iets vers en gezond is. 

  6 Het geheugen bewaart gegevens over de smaak . 

  7 Afwisselend eten stimuleert de eetlust.  

  8 Eten valt tegen als het niet is wat je verwachtte. 

  9 Wat in de mode is, wordt vaak lekker gevonden. 

10 Iemands culturele achtergrond heeft invloed op zijn smaak. 

 
 
TEKST 2 VETTE VERLEIDERS 
 

1p  2 Wat is de belangrijkste functie van de schuin gedrukte tekst in alinea 1? 
De aandacht trekken door 
A de directe aanleiding te noemen tot het schrijven van het artikel. 
B een opvallend detail uit het artikel naar voren te halen. 
C een samenvatting te geven van het belangrijkste uit het artikel. 
D een voorbeeld te geven bij het in het artikel gestelde probleem. 
 

1p  3 “Van de conrector mag er in de kantine een beter evenwicht komen tussen zoetigheid en 
gezonde dingen.” (regels 41-44) Wat bedoelt de conrector hiermee, gezien de rest van 
alinea 2? 
De conrector vindt dat in de kantine 
A alleen maar gezonde producten aangeboden moeten worden. 
B geen zoetigheid aangeboden moet worden. 
C veel minder zoetigheid aangeboden moet worden. 
D vooral goedkopere producten aangeboden moeten worden. 
 

1p  4 In het artikel worden twee argumenten genoemd waarmee de verkoop van snacks in de 
schoolkantine wordt verdedigd. 

 Citeer uit alinea 2 een zin waarin een argument staat. 
 

1p  5  Citeer uit alinea 3 een zin waarin een argument staat. 
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1p  6 Wat is het verband tussen de alinea’s 3, 4 en 5 enerzijds en 6 anderzijds? 
In alinea 6 
A geeft het Voedingscentrum een voorbeeld bij zijn in alinea 3-5 geformuleerde 

standpunt. 
B licht het Voedingscentrum zijn in alinea 3-5 geformuleerde standpunt toe. 
C spreekt het Voedingscentrum zijn in alinea 3-5 geformuleerde standpunt tegen. 
D stelt het Voedingscentrum zijn in alinea 3-5 geformuleerde standpunt bij. 
 

1p  7 Een schrijver van een artikel kan gebruikmaken van: 
1 feiten 
2 een eigen mening 
3 de mening van anderen. 
De schrijvers van dit artikel maken gebruik van 
A alleen 1 en 2. 
B alleen 1 en 3. 
C alleen 2 en 3. 
D 1, 2 en 3. 
 

1p  8 Wat is het voornaamste doel van de schrijvers met deze tekst? 
A de lezers aansporen iets te doen 
B de lezers informeren 
C de lezers overtuigen van hun mening 
D tegenover de lezers gevoelens tot uitdrukking brengen 
 
 
TEKST 3 AGRESSIE EN GEWELD 
 

1p  9 Een afbeelding in een advertentie kan verschillende functies hebben: 
1 de afbeelding trekt de aandacht van de lezer 
2 de afbeelding is nodig om de tekst te begrijpen 
3 de afbeelding voegt inhoudelijk een nieuw element aan de tekst toe. 
Welke functie(s) heeft de afbeelding bij de advertentie ‘Agressie en geweld’? 
A Alleen 1 
B Alleen 3 
C 1 en 2 
D 1 en 3 
 

1p  10 Wat is het belangrijkste doel van de makers van de advertentie? 
A Zij willen de lezers ertoe aansporen om de internetsite van het NFGV te bezoeken. 
B Zij willen de lezers ervan overtuigen dat agressie en geweld dom zijn. 
C Zij willen de lezers vragen om een financiële bijdrage. 
D Zij willen de lezers wijzen op informatie over steun na agressie en geweld. 
 

1p  11 Op welke publieksgroep richt deze advertentie zich voornamelijk? 
A agressie- en geweldplegers 
B internetgebruikers 
C leden van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid 
D slachtoffers van agressie en geweld 
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TEKST 4 VERLEGENHEID KAN LEVEN VERGALLEN 
 

1p  12 Wat is de functie van de eerste alinea? 
De schrijfster wil met de eerste alinea het onderwerp inleiden door 
A de aanleiding tot het schrijven van het artikel te noemen. 
B een belangrijke conclusie voorop te zetten. 
C een korte omschrijving van het centrale probleem te geven. 
D een samenvatting van de tekst te geven. 
 

1p  13 Wat is het verband tussen alinea 2 en 3? 
A Alinea 2 en 3 vormen een opsomming. 
B Alinea 2 en 3 vormen een tegenstelling. 
C In alinea 2 staat een voorbeeld bij alinea 3. 
D In alinea 3 staat een voorbeeld bij alinea 2. 
 

1p  14 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van alinea’s 4, 5 en 6? 
A Gevolgen van extreme verlegenheid 
B Oorzaken van extreme verlegenheid 
C Oplossingen voor extreme verlegenheid 
D Voorbeelden van extreme verlegenheid 
 

1p  15 “Is het voorschrijven … op een mug?” (regels 52-55) 
Wat bedoelt de schrijfster met deze zin? 
De schrijfster vraagt zich af 
A of artsen bevoegd zijn om deze zware geneesmiddelen voor te schrijven aan verlegen 

mensen. 
B of het noodzakelijk is om dergelijke zware geneesmiddelen te gebruiken om 

verlegenheid tegen te gaan. 
C of mensen door het gebruik van deze zware geneesmiddelen van hun verlegenheid 

zullen afkomen. 
D of verlegen mensen het ervoor over hebben deze zware geneesmiddelen te gebruiken 

om van hun verlegenheid af te komen. 
 

1p  16 Wat is de functie van alinea 7? 
In alinea 7 
A geeft de schrijfster haar eigen mening. 
B laat de schrijfster een van de verlegen mensen een advies geven. 
C laat de schrijfster een van de verlegen mensen een toekomstverwachting uitspreken. 
D trekt de schrijfster een conclusie. 
 

1p  17 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van het artikel weer? 
A Deskundigen weten heel goed hoe zij extreem verlegen mensen kunnen helpen, 

doordat er veel onderzoek naar deze angststoornis is gedaan. 
B Extreme verlegenheid is een vorm van angst, die ertoe leidt dat mensen bepaalde 

situaties gaan vermijden en zelfs ernstig ziek worden. 
C Extreme verlegenheid is een vorm van angst die kan worden opgelost door medicijnen 

of gedragstherapie, terwijl lotgenoten je kunnen leren ermee om te gaan. 
D Mensen met een angststoornis kunnen zich beter aanmelden bij de Vereniging voor 

Verlegen Mensen, dan dat zij zware medicijnen gaan gebruiken. 
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1p  18 Wat is het voornaamste doel van de schrijfster met deze tekst? 
A de lezer informeren 
B de lezer overtuigen van haar mening 
C de lezer tot handelen aansporen 
D haar eigen gevoelens tot uitdrukking brengen 
 
 
TEKST 5 AFKO'S EN SMILEY'S VERVANGEN HET BOEK  
 

1p  19 Wat is de belangrijkste functie van alinea 1 van deze tekst? 
De schrijver wil met alinea 1 de tekst inleiden door 
A de belangrijkste conclusie voorop te plaatsen. 
B een afkeurende uitspraak over het onderwerp te doen. 
C een samenvatting van de tekst te geven. 
D het onderwerp aan te duiden. 
 

1p  20 Met welke twee omschrijvingen kun je het verband tussen alinea 2 enerzijds en alinea 3 
en 4 anderzijds aangeven? 
A algemene situatie - individuele situatie 
B historische achtergrond - huidige situatie 
C neutrale beoordeling - oneerlijke beoordeling 
D positieve opstelling - negatieve opstelling 
 

1p  21 “In de 20e eeuw werd lezen vooral een middel om te emanciperen.” (regels 27-28) 
 Wat bedoelt de schrijver met deze zin? Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 

woorden. 
 

1p  22 Welke deskundigen geven hun persoonlijke mening over de sms-taal? 
A Wim Knulst (alinea 5) en Wim Daniëls (alinea 6). 
B Wim Knulst (alinea 5) en Frans Opveld (alinea 7). 
C Wim Daniëls (alinea 6) en Frans Opveld (alinea 7). 
D Wim Knulst (alinea 5), Wim Daniëls (alinea 6) en Frans Opveld (alinea 7).  
 

1p  23 Wat is de functie van de alinea 8? 
De auteur wil in alinea 8 
A een advies geven aan de lezer. 
B een nieuw gegeven aan de tekst toevoegen. 
C een samenvatting geven. 
D een toekomstverwachting uitspreken. 
 

1p  24 Welk citaat uit de tekst geeft het beste de hoofdgedachte van het artikel weer? 
A “Sms'en is vooral populair bij jongeren. Ze hebben er een speciale taal voor 

ontwikkeld.” (regels 7-9) 
B “Kinderen groeien op in een multi-mediale wereld. (…) Ze stappen snel en moeiteloos 

over naar nieuwe media.” (regels 73-77) 
C “Ik vind sms-taal niet zozeer een verarming of een verrijking. Het is een verandering.” 

(regels 112-114) 
D “Het lezen is veranderd door de komst van de nieuwe media. Volgens deskundigen 

moet over de veranderde omgang met taal niet negatief geoordeeld worden.”  
(regels 133 -137) 
 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  25 Wat is het belangrijkste schrijfdoel van de auteur van dit artikel? 
A de lezer amuseren 
B de lezer informeren 
C de lezer overtuigen 
D de lezer tot handelen aansporen 
 
 
TEKST 6 SAMENVATTINGSOPDRACHT  
   NACHTWERK 
 

10p  26 Vat de tekst Nachtwerk samen in maximaal 125 woorden. Besteed daarbij alleen 
aandacht aan de volgende onderdelen van de tekst: 
1 vijf onderzoeksresultaten van TNO over de nadelen van ’s nachts werken 
2 de twee hoofdoorzaken van gezondheidsproblemen bij nachtwerkers die de tekst noemt 
3 de twee redenen waarom mensen ondanks de nadelen toch voor nachtwerk kiezen 
4 de twee kanten van het standpunt van de vakbond over nachtarbeid 
5 het standpunt van veel werkgevers tegenover de gezondheidsklachten van 

nachtwerkers 
6 de houding van bedrijfsartsen tegenover slaapproblemen bij nachtwerkers. 
 

 Schrijf je samenvatting in de uitwerkbijlage in volledige zinnen.  
 Gebruik geen telegramstijl. 
 
 
 

einde 400030-2-501o* 

Pagina: 984Voor 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).



400030-2-501t 

Tekstboekje VBO-MAVO-C 

2004 
tijdvak 2 

woensdag 23 juni 
13.30 – 15.30 uur 

 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID C 
 
 
 
 

Pagina: 985Voor 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).



400030-2-501t 2 ga naar de volgende pagina 

TEKST 1 IEDER ZIJN SMAAK 
 
Lees eerst de opdrachten in het opgavenboekje. Zoek daarna de antwoorden op in de tekst. 
 

1  Vroeger at iedereen wat de pot schafte 
en moest hij alles even lekker vinden. Te-
genwoordig houdt een goede gastvrouw er 
rekening mee dat smaken verschillen en 
zet ze niet automatisch steeds dezelfde 5 

maaltijden op tafel. En waarom zou ze ook? 
Er zijn wel tien redenen te noemen waarom 
niet iedereen alles even lekker vindt. 

2  Tong vol papillen 
Er zijn verschillende soorten smaakpapil-10 

len voor zoet, zuur, bitter en zout. Mensen 
verschillen aanzienlijk wat betreft het aantal 
smaakpapillen op de tong, op het gehemel-
te en in de keelholte. 

3  Uit wetenschappelijk onderzoek is 15 

gebleken dat hoe groter het aantal smaak-
papillen is, hoe gevoeliger een mens is 
voor smaakstoffen. Sommigen proeven 
heel snel, de zogenaamde ‘superproevers’, 
anderen proeven nauwelijks iets, de ‘niet-20 

proevers’. Daartussen zitten de ‘proevers’. 
Grofweg kan de wereldbevolking worden 
ingedeeld in een kwart niet-proevers, een 
kwart superproevers en de helft proevers. 

4  Waar komen die verschillen vandaan? 25 

Waarschijnlijk is deze gevoeligheid gene-
tisch bepaald. Ook ras, geslacht en leeftijd 
spelen een rol. Aziaten bijvoorbeeld zijn su-
perproevers. Van vrouwen is 35% super-
proever, van mannen slechts 15%. Het 30 

smaakvermogen neemt met de jaren af. 
Kinderen proeven veel beter dan ouderen.  

5  Tasten met de mond 
Bij het proeven van voedsel speelt de mond 
niet alleen een belangrijke rol, doordat hij 35 

smaakpapillen bevat, maar ook doordat hij 
alles wat binnenkomt kan aftasten. Dat 
tastgevoel is aangeboren en wordt van 
jongs af aan verfijnd. Kinderen steken van 
nature alles in hun mond en leren op die 40 

manier bepaalde voedingsmiddelen te 
waarderen of af te keuren.  

6  De mond is ook belangrijk om te be-
palen of het voedsel wel warm of koud ge-
noeg is. Lauw bier smaakt niet, maar koude 45 

thee smaakt op een hete dag minstens zo 
lekker als warme. 

7  Een scherpe neus 
Het reukvermogen is van groot belang voor 
de smaak van voedsel. Geurstoffen komen 50 

niet alleen direct de neus binnen, maar ook 
via de mondholte. Hoe beter voedsel wordt 
gekauwd (met veel speeksel), des te meer 
geurstoffen er vrijkomen. Vet bindt geur-
stoffen en daardoor duurt het bij vette pro-55 

ducten langer voordat de geuren verdwe-
nen zijn. Dat kan de reden zijn dat nogal 
wat mensen vette producten lekkerder vin-
den dan magere. 

8  De reukvermogens van mensen ver-60 

schillen enorm. Het reukvermogen kan wor-
den aangetast door beschadigde reukhaar-
tjes boven in de neus, verkoudheid en een 
gering kauwvermogen. 

9  Lust voor het oog 65 

Blauwe aardappelpuree en knalrode kaas 
smaken niet. Blijkbaar speelt het uiterlijk 
van voedingsmiddelen een belangrijke rol 
bij onze waardering ervan. Dat is uit onder-
zoek gebleken. Geblinddoekte proefper-70 

sonen kregen groene slagroom te eten en 
vonden het heerlijk. Maar toen de blinddoek 
afging, kregen ze braakneigingen! Maak 
een schotel met groenten sierlijk op en het 
voedsel smaakt al een stuk lekkerder dan 75 

rechtstreeks uit de pan. Het eerste oordeel 
of iets zal smaken of niet, wordt mede be-
paald door de ogen. 

10  Eten met de oren 
Hetzelfde geldt eigenlijk voor het eten met 80 

de oren. Wie chips in zijn mond stopt en 
geen gekraak hoort, zal onmiddellijk den-
ken dat ze niet vers zijn en dus vies. Het 
gehoor is een even belangrijk zintuig om 
vast te stellen of iets vers en gezond is als 85 

het oog. Daarom speelt het mee bij de 
vraag of we iets wel of niet lusten. 

11  Slechte herinnering 
Om te bepalen of iets smaakt, diept het ge-
heugen eerdere ervaringen op. Waren die 90 

slecht, dan kan iets nog zo goed smaken, 
voelen, ruiken, tonen en klinken, maar is de 
kans groot dat het slecht valt. Wie ooit werd 
gedwongen een portie slijmerige spinazie à 
la crème door te slikken, zal spinazie voor-95 
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goed vies vinden.  
12  Dit maakt het (op)voeden van kinderen 

niet eenvoudig. Aan de ene kant moet de 
smaak van een kind worden ontwikkeld 
door het voortdurend nieuwe, liefst gezon-100 

de voedingsmiddelen aan te bieden (sprui-
tjes, spinazie bijvoorbeeld), aan de andere 
kant moet een kind de ruimte krijgen om te 
laten merken dat het iets echt (nog) niet 
lust. Uit alle onderzoeken blijkt dat kinderen 105 

niet houden van de bittere smaak van kool, 
spruitjes of witlof. Het opdringen van zulk 
voedsel kan onnodig een levenslange af-
keer veroorzaken. Ouders moeten niet blij-
ven hameren op een leeg bord, als hun 110 

kind het eten uitspuugt, gaat braken, gillen 
en krijsen.  

13  Meer van hetzelfde 
De vraag of iets smaakt, zal altijd sterk af-
hangen van de variatie in het voedselaan-115 

bod. Wie tien moorkoppen op een dag eet, 
lust daarna nooit meer moorkoppen en 
misschien zelfs wel helemaal geen slag-
roomgebakjes. Een eenzijdig voedingspa-
troon kan gevaarlijk voor de gezondheid 120 

zijn. Sommige voedingsmiddelen kunnen 
met regelmaat worden genuttigd, zoals 
melk, brood en kaas; aan andere zit duide-
lijk een limiet. De behoefte aan variatie kan 
zeer verschillen van persoon tot persoon. 125 

De een is tevreden met iedere dag een 
‘Hollandse’ pot met aardappelen, vlees en 
groenten, de ander wil het menu afwisselen 
met stokbrood, pasta en rijst. 

14  Hoge verwachtingen 130 

Wat verwachten we op ons bord te vin-

den? Of iets smaakt, hangt ook samen met 
het tijdstip waarop we eten, de omgeving, 
het weer, de tafelgenoten en vele andere 
factoren. Bij het ontbijt verwachten we geen 135 

aardappels met worst en jus. In een snack-
bar smaakt koffie met gebak minder goed 
dan in een chic restaurant en aan het 
kerstdiner smaakt stamppot minder lekker 
dan drie dagen later als het vriest. 140 

15  Gevoelig voor trends 
Wie scherp op zijn gezondheid let, goed de 
waarschuwingen voor overgewicht, hart-
kwalen en diabetes tot zich laat doordrin-
gen en de voedingsschijf van vijf uit zijn 145 

hoofd kent, eet waarschijnlijk liever een 
wortel dan een kroket. Trends en trendge-
voeligheid bepalen in sterke mate wat ie-
mand lekker vindt. Gezondheid en een 
goed gewicht zijn voor nogal wat mensen in 150 

deze tijd zo belangrijk, dat ze vet en zoet 
voedsel zo veel mogelijk mijden. 

16  Verschil in cultuur 
Verschillen in smaak worden ook veroor-
zaakt door iemands culturele achtergrond. 155 

Afrikanen eten graag sprinkhanen, Japan-
ners wormen en Nederlanders steken 
graag een rauwe haring in hun mond. In 
warme landen eet men bijvoorbeeld pittiger, 
omdat knoflook, uien, pepers en oregano 160 

een sterk antibacterieel effect hebben op 
de voeding waarin ze verwerkt worden. Ze 
beschermen dus tegen voedselbederf en 
voedselvergiftiging. In koudere landen 
daarentegen heeft men manieren bedacht 165 

om rauw vlees langer houdbaar te maken 
door het te zouten of in het zuur te leggen.

 
      naar een artikel van José van der Sman 

       Elsevier, 15 december 2001  
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TEKST 2 VETTE VERLEIDERS 
 

1  Een schoolkantine die alleen maar 
koek en tosti’s verkoopt, is verleden tijd. 
Steeds meer scholen besteden het beheer 
van de kantine uit aan een cateraar1), die 
winst wil maken en daarom zijn gezonde 5 

producten aanvult met ‘vette verleiders’. 
Het Voedingscentrum in Den Haag, dat 
namens de overheid voorlichting geeft en 
onderzoek doet, heeft zich erbij neergelegd 
dat deze ontwikkeling niet meer te keren is, 10 

maar wil wel dat scholen kiezen voor de 
meest ‘gezonde’ snacks. 

2  Shoarmarollen, frikadellen, gehaktbal-
len en kaascroissants behoren tot het ge-
wone assortiment in bedrijfsrestaurants. 15 

Maar moet je ze ook verkopen op de mid-
delbare school? Ja, vinden veel scholen. 
“Als wij het niet doen, halen de leerlingen 
ze wel in de snackbar. Zo houden wij ze tij-
dens de pauzes van de straat.” Aan het 20 

woord is Kees Drayer, kantinebeheerder 
van het Amsterdamse Sint-Nicolaaslyceum. 
Twintig jaar geleden begon hij met de ver-
koop van koffie en gevulde koeken. Maar er 
kwam al snel meer op zijn toonbank. Dra-25 

yer: “De toenmalige rector was heel streng. 
Als er gevulde koeken werden verkocht, 
dan mochten er niet ook nog rondo’s wor-
den aangeboden. In 1982 hebben de leer-
lingen gestaakt, omdat er geen cola mocht 30 

worden geschonken. Gingen ze allemaal op 
het plein zitten.” De leerlingen die twintig 
jaar later rond twaalf uur Drayers kantine 
binnenstromen, hebben niet alleen de be-
schikking over een poolbiljart, tafelvoetbal 35 

en een televisie met MTV, maar ook de 
keus uit een overdadig assortiment etens-
waren. Drayer verkoopt alles waar de leer-
lingen behoefte aan hebben, behalve patat. 
“Patat in de schoolkantine gaat te ver”, 40 

vindt conrector Van Leeuwen. Van de con-
rector mag er in de kantine een beter 
evenwicht komen tussen zoetigheid en ge-
zonde dingen. “Van mij mag het aanbod tot 
de helft worden teruggebracht”, aldus Van 45 

Leeuwen. Drayer denkt daar anders over: 
“Leerlingen hebben geld en willen vooral 
snacks en snoepgoed kopen. Als ik het niet

verkoop, dan gaan ze het toch elders ha-
len. Ook al mogen ze het schoolterrein offi-50 

cieel niet verlaten tijdens de pauze, ze 
doen het toch.” 

3  Het is kwart voor twaalf in de ochtend 
en Canan (16) zit net aan een patatje met 
mayonaise. Haar banaan en appel zitten 55 

nog in haar schooltas. “Ik doe dit anders 
nooit. Maar ik had haast en geen tijd om 
brood te smeren”, zegt de mbo-leerlinge 
Toerisme. “Dat is waar hoor”, zegt een 
klasgenote, die een blikje Red Bull uit de 60 

automaat trekt. Een tafeltje verderop zitten 
twee meiden aan de chips. Een derde 
groepje heeft grote zakken snoep op tafel 
liggen. Zitten we in een snackbar? Nee, het 
is de kantine van het Regiocollege Zaan-65 

streek-Waterland in Zaandam. De vijf vesti-
gingen van het Regiocollege hebben alle 
een kantine die niet onderdoet voor een 
gemiddelde bedrijfskantine. Na het toe-
gangspoortje tref je eerst een verzameling 70 

gezonde broodjes en een fruitmand - tot 
kiwi’s aan toe -, daarna stapels frikadellen, 
kroketten en goudgele frites; vervolgens 
gezonde schoolmelk, dan chips en snoep-
goed en tussendoor het ‘instant-soep-75 

gebeuren’, zoals kantinebaas Wilco de 
Waal het uitdrukt. “Melk kost dertig cent, 
daar verdienen we niets aan. Fruit is com-
mercieel ook niet interessant. Kijk, voor een 
sinaasappel betaal ik veertig cent en krijg ik 80 

vijftig cent; een frikadel kost twintig cent en 
gaat weg voor een euro.” De Waal vat het 
zo samen: “Als we geen snacks zouden 
verkopen, zou deze business niet interes-
sant zijn.” 85 

4  Volgens het Voedingscentrum zou een 
middelbare scholier vijf boterhammen per 
dag moeten eten. In brood zitten veel voe-
dingsstoffen en vezels. Voedingsdeskundi-
ge Patricia Schutte ziet dan ook het liefst 90 

dubbele boterhammen de trommel ingaan; 
dat betekent meer brood en minder beleg. 
En frisdrank? Schutte: “Een magere yog-
hurtdrank kan helpen om aan de benodigde 
hoeveelheid zuivel te komen. Maar cola … 95 

Kinderen die dat veel drinken, moeten ook

noot 1 bedrijf dat belegde broodjes en maaltijden levert 

Pagina: 988Voor 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).



400030-2-501t 5 ga naar de volgende pagina 

veel bewegen, anders worden ze echt te 
dik door al die suikers die in de frisdrank 
zitten.” 

5  Een op de zeven kinderen is te dik, 100 

wijst onderzoek van het Voedingscentrum 
uit. Op jonge leeftijd veel (onverzadigd) vet 
eten, werkt later hart- en vaatziekten in de 
hand. Patricia Schutte: “Dan kun je wel 
stellen dat scholen, wat voeding betreft, in 105 

opvoedkundige zin niet goed bezig zijn.” 
6  Maar zelfs het Voedingscentrum heeft 

zich erbij neergelegd dat leerlingen tóch 
wel snacks kopen. De tijd van bruin brood 
en een appel lijkt definitief voorbij. Daarom 110 

heeft het Voedingscentrum zich niet ten 

doel gesteld om de snacks volledig uit de 
schoolkantine te weren. Het Centrum heeft 
momenteel een campagne over dit onder-
werp op stapel staan die tot doel heeft de 115 

‘minst slechte’ snacks de kantine in te krij-
gen. “Een broodje kroket hoeft niet slecht te 
zijn”, stelt Patricia Schutte. “Miniloempia's, 
visburgers of minipizza's bevatten niet veel 
verzadigde vetten en zijn dus beter dan 120 

bamiballen, worstenbroodjes, frikadellen en 
saucijzenbroodjes.” Schutte vindt dat een 
schoolkantine daarnaast wel fruit zou moe-
ten verkopen. “Dat is echt een knelpunt. 
Kinderen zouden twee stuks fruit per dag 125 

moeten eten.”
 

naar een artikel van Monique de Heer, Paul 
Kleis Jager en Edwin Kreulen 
Dagblad De Limburger, 18 december 2001 
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TEKST 3 AGRESSIE EN GEWELD 
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TEKST 4 VERLEGENHEID KAN LEVEN VERGALLEN 
 

1  Voor veel mensen zijn bij pijnlijke si-
tuaties - zoals betrapt worden op een leu-
gentje - de lichamelijke uitingen van verle-
genheid onvermijdelijk: de wangen kleuren 
rood, zweetdruppels verschijnen op het 5 

voorhoofd, het hart bonst en de handen tril-
len. Het lichaam wil dan duidelijk maken 
dat het zich uitermate ongemakkelijk voelt. 
Maar wanneer iedere ontmoeting met een 
medemens ervoor zorgt dat het schaam-10 

rood op de kaken staat, dan is er sprake 
van ernstige verlegenheid of zelfs sociale 
fobie. 

2  Marijke Threels van de Stichting 
Fobieclub Nederland: “Verlegenheid is een 15 

vorm van angst. Eenvoudige handelingen, 
zoals boodschappen doen, worden voor 
zeer verlegen mensen al snel een drama. 
Doordat ze zo bang zijn iets verkeerds te 
zeggen of te doen, gaan ze blozen, trillen 20 

of stotteren en veroorzaken ze precies dat-
gene waar ze zo bang voor zijn: dat ieder-
een op hen let. Dit kan ertoe leiden dat 
mensen bepaalde situaties gaan vermijden 
en op den duur zelfs in een isolement te-25 

rechtkomen.” 
3  Corrie Langeveld (40) heeft volgens 

eigen zeggen geluk gehad. Haar verle-
genheid heeft haar niet in een isolement 
gebracht; zij heeft een baan en een part-30 

ner. Maar dat neemt niet weg dat zij uit er-
varing weet hoezeer verlegenheid inhakt op 
je leven. “Verjaardagen waren een ver-
schrikking voor mij. Ik sprak met niemand, 
omdat ik bang was iets verkeerds te zeg-35 

gen. Ik ging niet naar de wc om niet op te 
vallen. Ik durfde niet eens een gebakje te 
nemen, omdat ik vreesde dat het gebaks-
schoteltje zou trillen door mijn bevende 
handen. Eigenlijk beangstigde mij alles wat 40 

maar de aandacht op mijzelf vestigde.” 
4  Als de verlegenheid zo extreem is dat 

deze iemands leven en welbevinden nega-
tief beïnvloedt, schrijven artsen en thera-
peuten tegenwoordig regelmatig medicijnen 45 

zoals antidepressiva voor. Wetenschappe-
lijk onderzoek in Schotland heeft uitgewe-
zen dat dergelijke geneesmiddelen inder- 
daad werken tegen verlegenheid. Maar an-
tidepressiva vallen onder de zware medi-50 

cijnen en kunnen heel vervelende bijwerkin-
gen hebben. Is het voorschrijven van zulke 
zware geneesmiddelen om verlegenheid 
tegen te gaan dan niet schieten met een 
kanon op een mug? Dr. Bernard Slaap, 55 

psycholoog en onderzoeker: “Sommige an-
tidepressiva hebben vervelende bijwerkin-
gen en worden alleen voorgeschreven aan 
ernstig depressieve mensen. Maar veel 
verlegen mensen zijn bereid de mogelijke 60 

bijwerkingen van de antidepressiva op de 
koop toe te nemen om van die verlegen-
heid af te komen en zonder angst te kun-
nen leven.” 

5  De medicijnen vormen echter niet voor 65 

iedereen de oplossing. Dr. Slaap kwam tot 
de conclusie dat uiteindelijk twintig tot veer-
tig procent van de mensen met angststoor-
nissen geen baat heeft bij het gebruik van 
antidepressiva. Slaap: “De medicijnen wer-70 

ken minder goed bij mensen die al jaren-
lang lijden aan ernstige verlegenheid, ang-
sten of een combinatie van beide.” Volgens 
Dr. Slaap is behalve medicijnen gedrags-
therapie een geschikt middel tegen ernstige 75 

verlegenheid. Bij gedragstherapie leren 
mensen via rollenspelen in moeilijke situa-
ties op een andere manier te reageren dan 
zij gewend zijn. 

6  Bij Corrie Langeveld heeft gedrags-80 

therapie weinig effect gehad. “Tijdens die 
therapie kreeg ik te horen dat ik bepaalde 
moeilijke situaties niet uit de weg moest 
gaan. Er werd mij verteld wat ik tijdens 
moeilijke momenten het beste kon zeggen. 85 

Maar bij de eerstvolgende gebeurtenis re-
ageerde ik toch weer op mijn oude verlegen 
manier. Ondanks de vele verschillende the-
rapieën werd mijn verlegenheid er niet min-
der op. Pas de laatste jaren is mijn ver-90 

legenheid minder geworden. Ik heb als per-
soon een positieve ontwikkeling door-
gemaakt. Ik zit nu veel beter in mijn vel dan 
een aantal jaren geleden en heb een leuke 
partner. Hoewel ik weet dat ik nooit hele-95 

maal van mijn verlegenheid afkom, kan ik 
er nu goed mee omgaan. Bij dat proces 
heb ik veel steun gehad van de mensen 
van de Vereniging van Verlegen Mensen.” 

7  Sinds twee jaar werkt Corrie Lange-100 
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veld nu zelf ook als vrijwilliger van de Vere-
niging van Verlegen Mensen (VVM). De 
vereniging stelt zich onder andere ten doel 
verlegen mensen met lotgenoten in contact 
te brengen. “Verlegenheid is echt een han-105 

dicap; het kan een heel leven vergallen”, 
zegt Corrie. “Als medicijnen geen uitkomst 

bieden en therapie net als bij mij geen ef-
fect heeft, kun je van lotgenoten in de ver-
eniging leren om zo goed mogelijk met je 110 

handicap om te gaan.” Daarom meent Cor-
rie dat verlegen mensen er verstandig aan 
doen zich aan te melden als lid van de 
VVM.

           
          naar een artikel van Petra Wolthuis 
          Metro, januari 2002 
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TEKST 5 AFKO'S EN SMILEY'S VERVANGEN HET BOEK 
 

1  Toen telecombedrijf Vodafone vorige 
maand een winstgroei bekendmaakte, 
bleek die vooral veroorzaakt door de on-
stuimige groei van het aantal verstuurde 
sms’jes. Een sms’je is een bericht van 5 

maximaal 160 tekens dat je via de mobiele 
telefoon verstuurt. Sms’en is vooral popu-
lair bij jongeren. Ze hebben er een speciale 
taal voor ontwikkeld, een taal waarin cijfers 
en leestekens een even belangrijke rol spe-10 

len als letters. Volledige woorden zijn zeld-
zaam: vooral medeklinkers worden waar 
mogelijk geschrapt. Verder is sms-taal 
doorspekt met Engelse uitdrukkingen. Hier 
volgen een paar afkortingen, beter gezegd: 15 

afko’s, ter verduidelijking: 
‘lmd’ betekent ‘lijkt me duidelijk’;  
‘hoest’ is ‘hoe is ’t ermee?: 
‘suc6’ is ‘succes’ en  
‘cu’ staat voor ‘tot ziens’. 20 

2  Tot de tijd van Napoleon, rond 1800, 
was lezen een exclusieve activiteit voor de 
elite. In de negentiende eeuw veranderde 
die situatie. De leerplicht, die in 1900 werd 
ingevoerd, leidde tot een algemene alfa-25 

betisering van de Nederlandse bevolking. 
In de 20e eeuw werd lezen vooral een mid-
del om te emanciperen: alleen door studie 
kwam je hogerop. En studeren, dat was 
(toen nog) lezen, lezen, lezen. Het lezen 30 

van boeken en tijdschriften kan je wereld-
beeld verbreden en je kennis verdiepen. 
Met een boek kun je je ook ontspannen: je 
lekker terugtrekken met een boek in een 
hoekje van de kamer en je volledig verlie-35 

zen in het verhaal. 
3  Voor sommige jongeren van nu is dit 

beeld nostalgie. Lezen is voor hen een 
overblijfsel uit het verleden dat gekoesterd 
wordt door ouderen en zonderlingen. “Jon-40 

geren lezen geen boeken meer”, zegt men. 
Jongeren lezen vooral korte berichten, zo-
als sms’jes. Leraren en opvoeders maken 
zich zorgen over ‘ontlezing’. 

4  Ervaren sms’ers schrijven steeds kor-45 

ter. Naast afko’s gebruiken zij ook smiley’s. 
Dit zijn ultrakorte berichten. Enkele voor-
beelden zijn: 
☺ ik ben blij 

 ik ben verdrietig 50 

2g4u te goed voor jou. 
In een codetaal van afko’s en smiley’s wor-
den in Nederland maandelijks 50 miljoen 
sms-berichtjes verstuurd. Ook internet blijft 
groeien. In 2005 zijn wereldwijd meer dan 55 

een miljard e-mailadressen in gebruik. Via 
sms en internet lezen en schrijven we meer 
dan ooit. Dus waarom geklaagd over ontle-
zing? Volgens onderzoek van de Universi- 
teit van Tilburg is de ervaring met lezen en 60 

schrijven onder zowel kinderen als volwas-
senen groter naarmate ze meer gebruik 
maken van pc en internet. Alleen, het lezen 
van jongeren reikt zelden verder dan het 
maximum van 160 tekens die een sms-be-65 

richt mag bevatten. Het geduld en de vaar-
digheid om langere teksten en literatuur te 
lezen neemt volgens het onderzoek af. “De 
grootste terugval heeft plaats onder 12-17- 
jarigen. In die groep loopt vooral het lezen 70 

van boeken en kranten hard terug”, aldus 
een van de onderzoekers.  

5  “Kinderen groeien op in een multi-
mediale wereld”, zegt Wim Knulst, onder-
zoeker aan de universiteit van Tilburg. “Ze 75 

stappen snel en moeiteloos over naar 
nieuwe media. De ontlezing is bij hen het 
grootst.” ‘Ontlezing’ is een lelijk woord, 
waarmee wordt bedoeld dat mensen geen 
lange teksten tot zich (kunnen) nemen. Een 80 

sms of een memo via e-mail, dat kan nog. 
Maar oude media als kranten en boeken 
zijn uit. Ontlezing, zo blijkt uit onderzoek, 
heeft overigens niet zoveel met leeftijd te 
maken. Knulst: “Het gaat erom in welk me-85 

dialandschap je bent geboren. Als je op-
groeit in een omgeving waarin elke avond 
na het eten wordt gelezen, pakt je leesge-
drag anders uit dan wanneer je opgroeit 
tussen de nieuwe media.” 90 

6  Wim Daniëls heeft Nederlands gestu-
deerd. Hij was docent op de Universiteiten 
van Tilburg en Nijmegen. Nu is hij schrijver 
van boeken voor jongeren (www.wimda-
niels.nl) en geeft voorstellingen over taal op 95 

middelbare scholen. Hij is niet bezorgd 
over de veranderde omgang met  taal. 
“Ontlezing? Ja, maar aan de andere kant 
zijn kinderen veel meer met taal bezig dan 
tien jaar geleden. Als het maar snel gaat. 100 

Pagina: 993Voor 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).



400030-2-501t 10 ga naar de volgende pagina  

Vandaar de afko’s en de smiley’s. Prachti-
ge volzinnen horen ook niet bij hun leeftijd.” 
Kinderen zijn volgens Daniëls juist creatie-
ver met taal geworden. “Sms'en maakt de 
taal weer een stuk levendiger. Jongeren 105 

schrijven woorden bijvoorbeeld aan elkaar.” 
Hij is het met Knulst eens dat de ontlezing 
een verschijnsel is dat los staat van leeftijd. 
“Ook sommige volwassenen zijn nog amper 
in staat lange en complexe teksten te le-110 

zen.” 
7  “Ik vind sms-taal niet zozeer een ver-

arming of een verrijking. Het is een veran-
dering", zegt Frans Opveld. “Het is een an-
dere manier van met elkaar omgaan. Dat is 115 

ook goed. Jongeren moeten iets eigens 
hebben, iets anders dan hun ouders. Dat is 
belangrijk.” Opveld is leraar informatica op 
een mbo-school en is een intensieve sms-
‘er; hij doet het zowel met vrienden als met 120 

leerlingen. Wat hem het meeste opvalt: 
kinderen gebruiken veel afkortingen, be-
heersen de grammatica slecht en hanteren 
een soort mengvorm van Nederlands en 
Engels. “Ik moet nog vaak puzzelen om er-125 

uit te komen. Maar dat is juist het leuke er-
van.” 

8  De klacht: ‘jongeren lezen niet meer’, 
is niet op feiten gebaseerd. Jongeren lezen 
en schrijven meer dan ooit. Om en nabij de 130 

50 miljoen sms'jes per maand. Maar veel 
jongeren lezen bijna nooit een boek, of een 
lang artikel in een tijdschrift.  Het lezen is 
veranderd door de komst van de nieuwe 
media. Volgens deskundigen moet over de 135 

veranderde omgang met taal niet negatief 
geoordeeld worden. De afko’s, smiley’s en 
het soms kromme Nederlands vertegen-
woordigen de code van de huidige jonge-
rencultuur.140 

           
          naar een artikel van Wido Smeets 
          Dagblad De Limburger, 24-12-2002 
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TEKST 6 SAMENVATTINGSOPDRACHT  
   NACHTWERK 
 

1  Drie miljoen Nederlanders werken 
soms of zelfs geregeld ‘s avonds en ‘s 
nachts. Voor verpleegkundigen, politie-
agenten en metaalarbeiders hoort het er 
gewoon bij. Maar het aantal mensen in an-5 

dere beroepen, dat buiten kantooruren 
werkt, neemt al jaren gestaag toe. Fabrie-
ken draaien vaker 's nachts door en dienst-
verleners als kinderopvangcentra houden 
hun deuren ook na zonsondergang open. 10 

Om van al dat overwerk in de avonduren 
maar niet te spreken. 

2  Toch zijn de avonden en de nachten 
niet de meest ideale momenten om te wer-
ken. Uit onderzoeken van TNO Arbeid blijkt 15 

dat werknemers een groter risico lopen op 
geweld. Er is daarnaast een verhoogde 
kans op seksuele intimidatie. Doordat men-
sen 's nachts minder alert zijn en de perso-
nele bezetting meestal kleiner is, gebeuren 20 

er – vooral in de kleine uurtjes – relatief 
meer bedrijfsongelukken dan overdag. Bo-
vendien lijdt het sociale leven van nachtelij-
ke werkers vaak onder hun arbeidstijden. 

3  TNO heeft ook duidelijk gemaakt dat 25 

er een relatie bestaat tussen afwijkende 
werktijden en gezondheidsproblemen. 
Mensen die ‘s nachts werken, structureel 
overwerken en weinig zeggenschap heb-
ben over hun rooster, hebben grotere kans 30 

op gezondheidsklachten. Bij nachtwerkers 
ontstaan in de loop der jaren vaak proble-
men met hun spijsvertering en chronische 
slaapklachten. 

4  “Mensen zijn nu eenmaal dagdieren”, 35 

zegt John Klein Hesselink, onderzoeker en 
adviseur bij TNO Arbeid. “Ons lichaam is 
ingesteld op activiteiten overdag. 's Nachts 
werken kost meer energie en overdag rust 
je minder goed uit. Daarom mag je van de 40 

wet ook niet langer dan zeven nachten ach-
ter elkaar werken.” 

5  Maar de gezondheidsproblemen 
worden niet alleen veroorzaakt door werken 
in de nacht. Zo blijkt uit diverse onderzoe-45 

ken dat mensen in ploegendienst er vaak 
ook een ongezonde levensstijl op na hou-
den. Ze roken meer, krijgen te weinig be-
weging en eten en slapen slecht. Met het 

klimmen van de jaren kan deze levensstijl 50 

samen met bijvoorbeeld de verhoogde 
stress bij nachtwerkers ernstige klachten 
veroorzaken. Zo hebben ploegendienstwer-
kers 40 procent meer kans op hart- en 
vaatziekten dan mensen die overdag wer-55 

ken. Uit Deens onderzoek bleek vorig jaar 
nog dat vrouwen door nachtwerk een ver-
hoogd risico lopen op borstkanker. 

6  Zo bezien zou nachtwerk liever 
vandaag dan morgen moeten worden afge-60 

schaft. Maar daarvan kan geen sprake zijn. 
Bovendien zijn er altijd wel mensen bereid 
om de aanslag op hun gezondheid en soci-
ale leven te accepteren, omdat ze ‘s nachts 
werken nu eenmaal prettig vinden en de 65 

hoge loontoeslagen wel kunnen gebruiken.  
7  “Enerzijds wil de FNV de leden niet 

verbieden ‘s nachts te werken”, zegt Louw 
Elzinga, bestuurder van de vakbond FNV 
Bouw. “Het levert hun veel geld op en ze 70 

passen er hun uitgavenpatroon op aan. 
Anderzijds moeten wij de mensen be-
schermen tegen ongezond werk en dus 
moeten die toeslagen maar liever niet al te 
hoog worden.”  75 

8  Ondertussen krijgt Robert Strijers veel 
werknemers op zijn spreekuur die door hun 
nachtelijke arbeid steeds slechter zijn gaan 
slapen. De neuroloog is hoofd van de poli-
kliniek voor slaap-waakstoornissen van het 80 

VU-ziekenhuis in Amsterdam. “Ik schat dat 
een kwart van de patiënten hun slaapstoor-
nis heeft te wijten aan ploegendiensten. 
Vaak heeft het te maken met het ouder 
worden en de duur van de ploegendienst. 85 

We proberen een ander rooster uit en be-
kijken of lichttherapie en melatoninepillen 
werken. Helpt het allemaal niet, dan moet 
de werknemer zich afvragen of hij toch niet 
liever in de dagdienst gaat werken.” 90 

9  De slaapproblemen zijn vaak moeilijk 
aan te kaarten bij werkgevers. Veel werk-
gevers vinden dat de klagers maar zeuren. 
Maar de aandacht van bedrijfsartsen voor 
slaapproblemen onder werknemers neemt 95 

gelukkig wel toe. Niet zo vreemd ook. Want 
volgens een Amerikaanse schatting – Ne-
derlandse cijfers zijn niet voorhanden – 
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brengt ploegendienst in de Verenigde Sta-
ten vijftig miljard dollar aan extra kosten 100 

met zich mee door nachttoeslagen, hoger 
ziekteverzuim, meer ongevallen en vermin-
derde productiviteit.  

10  Nog dit jaar begint in Nederland een 
onderzoek naar de mogelijkheid om zo 105 

vroeg mogelijk in het dienstverband vast te 
stellen of iemand wel of niet tegen werken 
in ploegendienst is opgewassen.
 
naar een artikel van Mirjam van Immerzeel 

 de Volkskrant, 9 april 2002  

400030-2-501t* 
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Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
TEKST 1 
 

1  
 waar niet waar 

  1 Mannen proeven beter dan vrouwen.   

  2 Tastgevoel ontstaat pas op latere leeftijd.   

  3 Geurstoffen komen alleen via de neus binnen.   

  4 Mooi opgediend eten smaakt beter dan eten uit de pan.   

  5 Het oog en het oor bepalen of iets vers en gezond is.   

  6 Het geheugen bewaart gegevens over de smaak.   

  7 Afwisselend eten stimuleert de eetlust.   

  8 Eten valt tegen als het niet is wat je verwachtte.   

  9 Wat in de mode is, wordt vaak lekker gevonden.   

10 Iemands culturele achtergrond heeft invloed op zijn smaak.   

 
 
TEKST 2 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D 
 

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

 5 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 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 3 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 
 
TEKST 4 
 

 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 D 
 

 18 A B C D 
 
 
TEKST 5 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 

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

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
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TEKST 6 SAMENVATTINGSOPDRACHT 
 

 26 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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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).



400030-2-621o 

Examenopgaven VMBO-KB 

2004 
 
 
 

 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID-SCHRIJFVAARDIGHEID CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een tekstboekje. 
 
Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 25 vragen en 2 schrijfopdrachten. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 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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TEKST 1 IEDER ZIJN SMAAK 
 

4p  1  Geef in je uitwerkbijlage aan of de volgende uitspraken waar of niet waar zijn door 
een kruisje op de juiste plaats te zetten. Je maakt hiervoor gebruik van de informatie 
uit de tekst ‘Ieder zijn smaak’.  

 
 
  1 Mannen proeven beter dan vrouwen. 

  2 Tastgevoel ontstaat pas op latere leeftijd. 

  3 Geurstoffen komen alleen via de neus binnen. 

  4 Mooi opgediend eten smaakt beter dan eten uit de pan. 

  5 Het oog en het oor bepalen of iets vers en gezond is. 

  6 Het geheugen bewaart gegevens over de smaak . 

  7 Afwisselend eten stimuleert de eetlust.  

  8 Eten valt tegen als het niet is wat je verwachtte. 

  9 Wat in de mode is, wordt vaak lekker gevonden. 

10 Iemands culturele achtergrond heeft invloed op zijn smaak. 

 
 
TEKST 2 VETTE VERLEIDERS 
 

1p  2 Wat is de belangrijkste functie van de schuin gedrukte tekst in alinea 1? 
De aandacht trekken door 
A de directe aanleiding te noemen tot het schrijven van het artikel. 
B een opvallend detail uit het artikel naar voren te halen. 
C een samenvatting te geven van het belangrijkste uit het artikel. 
D een voorbeeld te geven bij het in het artikel gestelde probleem. 
 

1p  3 “Van de conrector mag er in de kantine een beter evenwicht komen tussen zoetigheid en 
gezonde dingen.” (regels 41-44) Wat bedoelt de conrector hiermee, gezien de rest van 
alinea 2? 
De conrector vindt dat in de kantine 
A alleen maar gezonde producten aangeboden moeten worden. 
B geen zoetigheid aangeboden moet worden. 
C veel minder zoetigheid aangeboden moet worden. 
D vooral goedkopere producten aangeboden moeten worden. 
 

1p  4 In het artikel worden twee argumenten genoemd waarmee de verkoop van snacks in de 
schoolkantine wordt verdedigd. 

 Citeer uit alinea 2 een zin waarin een argument staat. 
 

1p  5  Citeer uit alinea 3 een zin waarin een argument staat. 
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1p  6 Wat is het verband tussen de alinea’s 3, 4 en 5 enerzijds en 6 anderzijds? 
In alinea 6 
A geeft het Voedingscentrum een voorbeeld bij zijn in alinea 3-5 geformuleerde 

standpunt. 
B licht het Voedingscentrum zijn in alinea 3-5 geformuleerde standpunt toe. 
C spreekt het Voedingscentrum zijn in alinea 3-5 geformuleerde standpunt tegen. 
D stelt het Voedingscentrum zijn in alinea 3-5 geformuleerde standpunt bij. 
 

1p  7 Een schrijver van een artikel kan gebruikmaken van: 
1 feiten 
2 een eigen mening 
3 de mening van anderen. 

   De schrijvers van dit artikel maken gebruik van 
A alleen 1 en 2. 
B alleen 1 en 3. 
C alleen 2 en 3. 
D 1, 2 en 3. 
 

1p  8 Wat is het voornaamste doel van de schrijvers met deze tekst? 
A de lezers aansporen iets te doen 
B de lezers informeren 
C de lezers overtuigen van hun mening 
D tegenover de lezers gevoelens tot uitdrukking brengen 
 
 
TEKST 3 AGRESSIE EN GEWELD 
 

1p  9 Een afbeelding in een advertentie kan verschillende functies hebben: 
1 de afbeelding trekt de aandacht van de lezer 
2 de afbeelding is nodig om de tekst te begrijpen 
3 de afbeelding voegt inhoudelijk een nieuw element aan de tekst toe. 
Welke functie(s) heeft de afbeelding bij de advertentie ‘Agressie en geweld’? 
A Alleen 1 
B Alleen 3 
C 1 en 2 
D 1 en 3 
 

1p  10 Wat is het belangrijkste doel van de makers van de advertentie? 
A Zij willen de lezers ertoe aansporen om de internetsite van het NFGV te bezoeken. 
B Zij willen de lezers ervan overtuigen dat agressie en geweld dom zijn. 
C Zij willen de lezers vragen om een financiële bijdrage. 
D Zij willen de lezers wijzen op informatie over steun na agressie en geweld. 
 

1p  11 Op welke publieksgroep richt deze advertentie zich voornamelijk? 
A agressie- en geweldplegers 
B internetgebruikers 
C leden van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid 
D slachtoffers van agressie en geweld 
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TEKST 4 VERLEGENHEID KAN LEVEN VERGALLEN 
 

1p  12 Wat is de functie van de eerste alinea? 
De schrijfster wil met de eerste alinea het onderwerp inleiden door 
A de aanleiding tot het schrijven van het artikel te noemen. 
B een belangrijke conclusie voorop te zetten. 
C een korte omschrijving van het centrale probleem te geven. 
D een samenvatting van de tekst te geven. 
 

1p  13 Wat is het verband tussen alinea 2 en 3? 
A Alinea 2 en 3 vormen een opsomming. 
B Alinea 2 en 3 vormen een tegenstelling. 
C In alinea 2 staat een voorbeeld bij alinea 3. 
D In alinea 3 staat een voorbeeld bij alinea 2. 
 

1p  14 Welk kopje geeft het beste de inhoud weer van alinea’s 4, 5 en 6? 
A Gevolgen van extreme verlegenheid 
B Oorzaken van extreme verlegenheid 
C Oplossingen voor extreme verlegenheid 
D Voorbeelden van extreme verlegenheid 
 

1p  15 “Is het voorschrijven … op een mug?” (regels 52-55) 
Wat bedoelt de schrijfster met deze zin? 
De schrijfster vraagt zich af 
A of artsen bevoegd zijn om deze zware geneesmiddelen voor te schrijven aan verlegen 

mensen. 
B of het noodzakelijk is om dergelijke zware geneesmiddelen te gebruiken om 

verlegenheid tegen te gaan. 
C of mensen door het gebruik van deze zware geneesmiddelen van hun verlegenheid 

zullen afkomen. 
D of verlegen mensen het ervoor over hebben deze zware geneesmiddelen te gebruiken 

om van hun verlegenheid af te komen. 
 

1p  16 Wat is de functie van alinea 7? 
In alinea 7 
A geeft de schrijfster haar eigen mening. 
B laat de schrijfster een van de verlegen mensen een advies geven. 
C laat de schrijfster een van de verlegen mensen een toekomstverwachting uitspreken. 
D trekt de schrijfster een conclusie. 
 

1p  17 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte van het artikel weer? 
A Deskundigen weten heel goed hoe zij extreem verlegen mensen kunnen helpen, 

doordat er veel onderzoek naar deze angststoornis is gedaan. 
B Extreme verlegenheid is een vorm van angst, die ertoe leidt dat mensen bepaalde 

situaties gaan vermijden en zelfs ernstig ziek worden. 
C Extreme verlegenheid is een vorm van angst die kan worden opgelost door medicijnen 

of gedragstherapie, terwijl lotgenoten je kunnen leren ermee om te gaan. 
D Mensen met een angststoornis kunnen zich beter aanmelden bij de Vereniging voor 

Verlegen Mensen, dan dat zij zware medicijnen gaan gebruiken. 
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1p  18 Wat is het voornaamste doel van de schrijfster met deze tekst? 
A de lezer informeren 
B de lezer overtuigen van haar mening 
C de lezer tot handelen aansporen 
D haar eigen gevoelens tot uitdrukking brengen 
 
 
TEKST 5 AFKO'S EN SMILEY'S VERVANGEN HET BOEK  
 

1p  19 Wat is de belangrijkste functie van alinea 1 van deze tekst? 
De schrijver wil met alinea 1 de tekst inleiden door 
A de belangrijkste conclusie voorop te plaatsen. 
B een afkeurende uitspraak over het onderwerp te doen. 
C een samenvatting van de tekst te geven. 
D het onderwerp aan te duiden. 
 

1p  20 Met welke twee omschrijvingen kun je het verband tussen alinea 2 enerzijds en alinea 3 
en 4 anderzijds aangeven? 
A algemene situatie - individuele situatie 
B historische achtergrond - huidige situatie 
C neutrale beoordeling - oneerlijke beoordeling 
D positieve opstelling - negatieve opstelling 
 

1p  21 “In de 20e eeuw werd lezen vooral een middel om te emanciperen.” (regels 27-28) 
 Wat bedoelt de schrijver met deze zin? Gebruik voor je antwoord niet meer dan 20 

woorden. 
 

1p  22 Welke deskundigen geven hun persoonlijke mening over de sms-taal? 
A Wim Knulst (alinea 5) en Wim Daniëls (alinea 6). 
B Wim Knulst (alinea 5) en Frans Opveld (alinea 7). 
C Wim Daniëls (alinea 6) en Frans Opveld (alinea 7). 
D Wim Knulst (alinea 5), Wim Daniëls (alinea 6) en Frans Opveld (alinea 7).  
 

1p  23 Wat is de functie van de alinea 8? 
De auteur wil in alinea 8 
A een advies geven aan de lezer. 
B een nieuw gegeven aan de tekst toevoegen. 
C een samenvatting geven. 
D een toekomstverwachting uitspreken. 
 

1p  24 Welk citaat uit de tekst geeft het beste de hoofdgedachte van het artikel weer? 
A “Sms'en is vooral populair bij jongeren. Ze hebben er een speciale taal voor 

ontwikkeld.” (regels 7-9) 
B “Kinderen groeien op in een multi-mediale wereld. (…) Ze stappen snel en moeiteloos 

over naar nieuwe media.” (regels 73-77) 
C “Ik vind sms-taal niet zozeer een verarming of een verrijking. Het is een verandering.” 

(regels 112-114) 
D “Het lezen is veranderd door de komst van de nieuwe media. Volgens deskundigen 

moet over de veranderde omgang met taal niet negatief geoordeeld worden.”  
(regels 133 -137) 
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1p  25 Wat is het belangrijkste schrijfdoel van de auteur van dit artikel? 
A de lezer amuseren 
B de lezer informeren 
C de lezer overtuigen 
D de lezer tot handelen aansporen 
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SCHRIJFOPDRACHTEN 
Dit onderdeel bevat twee opdrachten. Lees voor elke opdracht eerst de informatie en 
maak de opdrachten wanneer dat wordt aangegeven. 
 
Verplaats je in de volgende situatie en bedenk daarbij dat, als er in een opdracht ‘je’, 
’jou(w)’ of ‘jij’ staat, je verplicht bent gebruik te maken van de gegevens die in de opdracht 
staan. 
 
Jij bent secretaris van de Leerlingenraad van jouw school. Gisteren heeft de Raad 
vergaderd. Een van de besproken punten was de klacht van een aantal leerlingen dat 
jouw school niet over een kantine beschikt. Verschillende leden van de Leerlingenraad 
zijn het met dat standpunt eens. Zij vinden dat er een aparte kantine moet komen met een 
ruim aanbod. De voorzitter van de Leerlingenraad denkt dat een enquête een goed middel 
is om erachter te komen hoe groot de behoefte aan een echte schoolkantine is. Als veel 
leerlingen een aparte schoolkantine willen, kan de Raad vervolgens naar de schoolleiding 
stappen om daarover te praten. Jullie zullen dan voorstellen om een commissie in te 
stellen, die uit leerlingen, docenten en een conciërge moet bestaan. Deze commissie gaat 
bepalen wat het aanbod in de kantine wordt. 
Er wordt besloten dat jij de enquête maakt. 
 

8p  26 Een enquête 
 Maak in de uitwerkbijlage de enquête. Je dateert deze op 3 mei 2004. 

In de inleiding geef je kort en duidelijk aan hoe de Leerlingenraad ertoe gekomen is 
deze enquête te houden en wat hij met het resultaat gaat doen. Omdat je wilt dat de 
vragenlijst snel en eenvoudig in te vullen is, noteer je slechts één vraag. Je geeft drie 
antwoordmogelijkheden waaruit moet blijken of de leerlingen wel of niet behoefte 
hebben aan een schoolkantine, of dat zij hier geen mening over hebben. 
De ingevulde enquête moet uiterlijk een week na het uitdelen in de brievenbus van de 
Leerlingenraad gedeponeerd worden. Die brievenbus bevindt zich recht tegenover de 
kamer van de conciërge. 
 

Een week later blijkt dat 500 van de 800 leerlingen de enquête hebben ingevuld. Van 
deze invullers is 80% vóór een schoolkantine; 12% vindt de huidige situatie prima en 8% 
heeft er geen mening over.  
De Leerlingenraad besluit om de schoolleiding door middel van een brief van de enquête 
en de uitslag op de hoogte te stellen. Verder willen jullie graag uitgenodigd worden voor 
een gesprek met de schoolleiding over het inrichten van een schoolkantine in de 
bestaande overblijfruimte. Dit gesprek moet nog dit schooljaar plaatsvinden. Jullie 
vermelden ook alvast het voorstel om een commissie te benoemen. 
Jij bent secretaris van de Leerlingenraad en gaat de brief namens de Raad schrijven. Je 
richt de brief aan de schoolleiding. Hoewel de brief aan je eigen school is gericht, vul je 
de adresgegevens volledig in, als volgt: 
Naam van je eigen school 
Postbus 500 
4000 AX plaats waar de school is gevestigd 
 

11p  27 Een brief 
 Schrijf de brief aan de schoolleiding in de uitwerkbijlage. Je dateert de brief op 

 1 juni 2004. 

einde 
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TEKST 1 IEDER ZIJN SMAAK 
 
Lees eerst de opdrachten in het opgavenboekje. Zoek daarna de antwoorden op in de tekst. 
 

1  Vroeger at iedereen wat de pot schafte 
en moest hij alles even lekker vinden. Te-
genwoordig houdt een goede gastvrouw er 
rekening mee dat smaken verschillen en 
zet ze niet automatisch steeds dezelfde 5 

maaltijden op tafel. En waarom zou ze ook? 
Er zijn wel tien redenen te noemen waarom 
niet iedereen alles even lekker vindt. 

2  Tong vol papillen 
Er zijn verschillende soorten smaakpapil-10 

len voor zoet, zuur, bitter en zout. Mensen 
verschillen aanzienlijk wat betreft het aantal 
smaakpapillen op de tong, op het gehemel-
te en in de keelholte. 

3  Uit wetenschappelijk onderzoek is 15 

gebleken dat hoe groter het aantal smaak-
papillen is, hoe gevoeliger een mens is 
voor smaakstoffen. Sommigen proeven 
heel snel, de zogenaamde ‘superproevers’, 
anderen proeven nauwelijks iets, de ‘niet-20 

proevers’. Daartussen zitten de ‘proevers’. 
Grofweg kan de wereldbevolking worden 
ingedeeld in een kwart niet-proevers, een 
kwart superproevers en de helft proevers. 

4  Waar komen die verschillen vandaan? 25 

Waarschijnlijk is deze gevoeligheid gene-
tisch bepaald. Ook ras, geslacht en leeftijd 
spelen een rol. Aziaten bijvoorbeeld zijn su-
perproevers. Van vrouwen is 35% super-
proever, van mannen slechts 15%. Het 30 

smaakvermogen neemt met de jaren af. 
Kinderen proeven veel beter dan ouderen.  

5  Tasten met de mond 
Bij het proeven van voedsel speelt de mond 
niet alleen een belangrijke rol, doordat hij 35 

smaakpapillen bevat, maar ook doordat hij 
alles wat binnenkomt kan aftasten. Dat 
tastgevoel is aangeboren en wordt van 
jongs af aan verfijnd. Kinderen steken van 
nature alles in hun mond en leren op die 40 

manier bepaalde voedingsmiddelen te 
waarderen of af te keuren.  

6  De mond is ook belangrijk om te be-
palen of het voedsel wel warm of koud ge-
noeg is. Lauw bier smaakt niet, maar koude 45 

thee smaakt op een hete dag minstens zo 
lekker als warme. 

7  Een scherpe neus 
Het reukvermogen is van groot belang voor 
de smaak van voedsel. Geurstoffen komen 50 

niet alleen direct de neus binnen, maar ook 
via de mondholte. Hoe beter voedsel wordt 
gekauwd (met veel speeksel), des te meer 
geurstoffen er vrijkomen. Vet bindt geur-
stoffen en daardoor duurt het bij vette pro-55 

ducten langer voordat de geuren verdwe-
nen zijn. Dat kan de reden zijn dat nogal 
wat mensen vette producten lekkerder vin-
den dan magere. 

8  De reukvermogens van mensen ver-60 

schillen enorm. Het reukvermogen kan wor-
den aangetast door beschadigde reukhaar-
tjes boven in de neus, verkoudheid en een 
gering kauwvermogen. 

9  Lust voor het oog 65 

Blauwe aardappelpuree en knalrode kaas 
smaken niet. Blijkbaar speelt het uiterlijk 
van voedingsmiddelen een belangrijke rol 
bij onze waardering ervan. Dat is uit onder-
zoek gebleken. Geblinddoekte proefper-70 

sonen kregen groene slagroom te eten en 
vonden het heerlijk. Maar toen de blinddoek 
afging, kregen ze braakneigingen! Maak 
een schotel met groenten sierlijk op en het 
voedsel smaakt al een stuk lekkerder dan 75 

rechtstreeks uit de pan. Het eerste oordeel 
of iets zal smaken of niet, wordt mede be-
paald door de ogen. 

10  Eten met de oren 
Hetzelfde geldt eigenlijk voor het eten met 80 

de oren. Wie chips in zijn mond stopt en 
geen gekraak hoort, zal onmiddellijk den-
ken dat ze niet vers zijn en dus vies. Het 
gehoor is een even belangrijk zintuig om 
vast te stellen of iets vers en gezond is als 85 

het oog. Daarom speelt het mee bij de 
vraag of we iets wel of niet lusten. 

11  Slechte herinnering 
Om te bepalen of iets smaakt, diept het ge-
heugen eerdere ervaringen op. Waren die 90 

slecht, dan kan iets nog zo goed smaken, 
voelen, ruiken, tonen en klinken, maar is de 
kans groot dat het slecht valt. Wie ooit werd 
gedwongen een portie slijmerige spinazie à 
la crème door te slikken, zal spinazie voor-95 
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goed vies vinden.  
12  Dit maakt het (op)voeden van kinderen 

niet eenvoudig. Aan de ene kant moet de 
smaak van een kind worden ontwikkeld 
door het voortdurend nieuwe, liefst gezon-100 

de voedingsmiddelen aan te bieden (sprui-
tjes, spinazie bijvoorbeeld), aan de andere 
kant moet een kind de ruimte krijgen om te 
laten merken dat het iets echt (nog) niet 
lust. Uit alle onderzoeken blijkt dat kinderen 105 

niet houden van de bittere smaak van kool, 
spruitjes of witlof. Het opdringen van zulk 
voedsel kan onnodig een levenslange af-
keer veroorzaken. Ouders moeten niet blij-
ven hameren op een leeg bord, als hun 110 

kind het eten uitspuugt, gaat braken, gillen 
en krijsen.  

13  Meer van hetzelfde 
De vraag of iets smaakt, zal altijd sterk af-
hangen van de variatie in het voedselaan-115 

bod. Wie tien moorkoppen op een dag eet, 
lust daarna nooit meer moorkoppen en 
misschien zelfs wel helemaal geen slag-
roomgebakjes. Een eenzijdig voedingspa-
troon kan gevaarlijk voor de gezondheid 120 

zijn. Sommige voedingsmiddelen kunnen 
met regelmaat worden genuttigd, zoals 
melk, brood en kaas; aan andere zit duide-
lijk een limiet. De behoefte aan variatie kan 
zeer verschillen van persoon tot persoon. 125 

De een is tevreden met iedere dag een 
‘Hollandse’ pot met aardappelen, vlees en 
groenten, de ander wil het menu afwisselen 
met stokbrood, pasta en rijst. 

14  Hoge verwachtingen 130 

Wat verwachten we op ons bord te vin-

den? Of iets smaakt, hangt ook samen met 
het tijdstip waarop we eten, de omgeving, 
het weer, de tafelgenoten en vele andere 
factoren. Bij het ontbijt verwachten we geen 135 

aardappels met worst en jus. In een snack-
bar smaakt koffie met gebak minder goed 
dan in een chic restaurant en aan het 
kerstdiner smaakt stamppot minder lekker 
dan drie dagen later als het vriest. 140 

15  Gevoelig voor trends 
Wie scherp op zijn gezondheid let, goed de 
waarschuwingen voor overgewicht, hart-
kwalen en diabetes tot zich laat doordrin-
gen en de voedingsschijf van vijf uit zijn 145 

hoofd kent, eet waarschijnlijk liever een 
wortel dan een kroket. Trends en trendge-
voeligheid bepalen in sterke mate wat ie-
mand lekker vindt. Gezondheid en een 
goed gewicht zijn voor nogal wat mensen in 150 

deze tijd zo belangrijk, dat ze vet en zoet 
voedsel zo veel mogelijk mijden. 

16  Verschil in cultuur 
Verschillen in smaak worden ook veroor-
zaakt door iemands culturele achtergrond. 155 

Afrikanen eten graag sprinkhanen, Japan-
ners wormen en Nederlanders steken 
graag een rauwe haring in hun mond. In 
warme landen eet men bijvoorbeeld pittiger, 
omdat knoflook, uien, pepers en oregano 160 

een sterk antibacterieel effect hebben op 
de voeding waarin ze verwerkt worden. Ze 
beschermen dus tegen voedselbederf en 
voedselvergiftiging. In koudere landen 
daarentegen heeft men manieren bedacht 165 

om rauw vlees langer houdbaar te maken 
door het te zouten of in het zuur te leggen.

 
      naar een artikel van José van der Sman 

       Elsevier, 15 december 2001  
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TEKST 2 VETTE VERLEIDERS 
 

1  Een schoolkantine die alleen maar 
koek en tosti’s verkoopt, is verleden tijd. 
Steeds meer scholen besteden het beheer 
van de kantine uit aan een cateraar1), die 
winst wil maken en daarom zijn gezonde 5 

producten aanvult met ‘vette verleiders’. 
Het Voedingscentrum in Den Haag, dat 
namens de overheid voorlichting geeft en 
onderzoek doet, heeft zich erbij neergelegd 
dat deze ontwikkeling niet meer te keren is, 10 

maar wil wel dat scholen kiezen voor de 
meest ‘gezonde’ snacks. 

2  Shoarmarollen, frikadellen, gehaktbal-
len en kaascroissants behoren tot het ge-
wone assortiment in bedrijfsrestaurants. 15 

Maar moet je ze ook verkopen op de mid-
delbare school? Ja, vinden veel scholen. 
“Als wij het niet doen, halen de leerlingen 
ze wel in de snackbar. Zo houden wij ze tij-
dens de pauzes van de straat.” Aan het 20 

woord is Kees Drayer, kantinebeheerder 
van het Amsterdamse Sint-Nicolaaslyceum. 
Twintig jaar geleden begon hij met de ver-
koop van koffie en gevulde koeken. Maar er 
kwam al snel meer op zijn toonbank. Dra-25 

yer: “De toenmalige rector was heel streng. 
Als er gevulde koeken werden verkocht, 
dan mochten er niet ook nog rondo’s wor-
den aangeboden. In 1982 hebben de leer-
lingen gestaakt, omdat er geen cola mocht 30 

worden geschonken. Gingen ze allemaal op 
het plein zitten.” De leerlingen die twintig 
jaar later rond twaalf uur Drayers kantine 
binnenstromen, hebben niet alleen de be-
schikking over een poolbiljart, tafelvoetbal 35 

en een televisie met MTV, maar ook de 
keus uit een overdadig assortiment etens-
waren. Drayer verkoopt alles waar de leer-
lingen behoefte aan hebben, behalve patat. 
“Patat in de schoolkantine gaat te ver”, 40 

vindt conrector Van Leeuwen. Van de con-
rector mag er in de kantine een beter 
evenwicht komen tussen zoetigheid en ge-
zonde dingen. “Van mij mag het aanbod tot 
de helft worden teruggebracht”, aldus Van 45 

Leeuwen. Drayer denkt daar anders over: 
“Leerlingen hebben geld en willen vooral 
snacks en snoepgoed kopen. Als ik het niet

verkoop, dan gaan ze het toch elders ha-
len. Ook al mogen ze het schoolterrein offi-50 

cieel niet verlaten tijdens de pauze, ze 
doen het toch.” 

3  Het is kwart voor twaalf in de ochtend 
en Canan (16) zit net aan een patatje met 
mayonaise. Haar banaan en appel zitten 55 

nog in haar schooltas. “Ik doe dit anders 
nooit. Maar ik had haast en geen tijd om 
brood te smeren”, zegt de mbo-leerlinge 
Toerisme. “Dat is waar hoor”, zegt een 
klasgenote, die een blikje Red Bull uit de 60 

automaat trekt. Een tafeltje verderop zitten 
twee meiden aan de chips. Een derde 
groepje heeft grote zakken snoep op tafel 
liggen. Zitten we in een snackbar? Nee, het 
is de kantine van het Regiocollege Zaan-65 

streek-Waterland in Zaandam. De vijf vesti-
gingen van het Regiocollege hebben alle 
een kantine die niet onderdoet voor een 
gemiddelde bedrijfskantine. Na het toe-
gangspoortje tref je eerst een verzameling 70 

gezonde broodjes en een fruitmand - tot 
kiwi’s aan toe -, daarna stapels frikadellen, 
kroketten en goudgele frites; vervolgens 
gezonde schoolmelk, dan chips en snoep-
goed en tussendoor het ‘instant-soep-75 

gebeuren’, zoals kantinebaas Wilco de 
Waal het uitdrukt. “Melk kost dertig cent, 
daar verdienen we niets aan. Fruit is com-
mercieel ook niet interessant. Kijk, voor een 
sinaasappel betaal ik veertig cent en krijg ik 80 

vijftig cent; een frikadel kost twintig cent en 
gaat weg voor een euro.” De Waal vat het 
zo samen: “Als we geen snacks zouden 
verkopen, zou deze business niet interes-
sant zijn.” 85 

4  Volgens het Voedingscentrum zou een 
middelbare scholier vijf boterhammen per 
dag moeten eten. In brood zitten veel voe-
dingsstoffen en vezels. Voedingsdeskundi-
ge Patricia Schutte ziet dan ook het liefst 90 

dubbele boterhammen de trommel ingaan; 
dat betekent meer brood en minder beleg. 
En frisdrank? Schutte: “Een magere yog-
hurtdrank kan helpen om aan de benodigde 
hoeveelheid zuivel te komen. Maar cola … 95 

Kinderen die dat veel drinken, moeten ook

noot 1 bedrijf dat belegde broodjes en maaltijden levert 
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veel bewegen, anders worden ze echt te 
dik door al die suikers die in de frisdrank 
zitten.” 

5  Een op de zeven kinderen is te dik, 100 

wijst onderzoek van het Voedingscentrum 
uit. Op jonge leeftijd veel (onverzadigd) vet 
eten, werkt later hart- en vaatziekten in de 
hand. Patricia Schutte: “Dan kun je wel 
stellen dat scholen, wat voeding betreft, in 105 

opvoedkundige zin niet goed bezig zijn.” 
6  Maar zelfs het Voedingscentrum heeft 

zich erbij neergelegd dat leerlingen tóch 
wel snacks kopen. De tijd van bruin brood 
en een appel lijkt definitief voorbij. Daarom 110 

heeft het Voedingscentrum zich niet ten 

doel gesteld om de snacks volledig uit de 
schoolkantine te weren. Het Centrum heeft 
momenteel een campagne over dit onder-
werp op stapel staan die tot doel heeft de 115 

‘minst slechte’ snacks de kantine in te krij-
gen. “Een broodje kroket hoeft niet slecht te 
zijn”, stelt Patricia Schutte. “Miniloempia's, 
visburgers of minipizza's bevatten niet veel 
verzadigde vetten en zijn dus beter dan 120 

bamiballen, worstenbroodjes, frikadellen en 
saucijzenbroodjes.” Schutte vindt dat een 
schoolkantine daarnaast wel fruit zou moe-
ten verkopen. “Dat is echt een knelpunt. 
Kinderen zouden twee stuks fruit per dag 125 

moeten eten.”
 

naar een artikel van Monique de Heer, Paul 
Kleis Jager en Edwin Kreulen 
Dagblad De Limburger, 18 december 2001 
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TEKST 3 AGRESSIE EN GEWELD 
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TEKST 4 VERLEGENHEID KAN LEVEN VERGALLEN 
 

1  Voor veel mensen zijn bij pijnlijke si-
tuaties - zoals betrapt worden op een leu-
gentje - de lichamelijke uitingen van verle-
genheid onvermijdelijk: de wangen kleuren 
rood, zweetdruppels verschijnen op het 5 

voorhoofd, het hart bonst en de handen tril-
len. Het lichaam wil dan duidelijk maken 
dat het zich uitermate ongemakkelijk voelt. 
Maar wanneer iedere ontmoeting met een 
medemens ervoor zorgt dat het schaam-10 

rood op de kaken staat, dan is er sprake 
van ernstige verlegenheid of zelfs sociale 
fobie. 

2  Marijke Threels van de Stichting 
Fobieclub Nederland: “Verlegenheid is een 15 

vorm van angst. Eenvoudige handelingen, 
zoals boodschappen doen, worden voor 
zeer verlegen mensen al snel een drama. 
Doordat ze zo bang zijn iets verkeerds te 
zeggen of te doen, gaan ze blozen, trillen 20 

of stotteren en veroorzaken ze precies dat-
gene waar ze zo bang voor zijn: dat ieder-
een op hen let. Dit kan ertoe leiden dat 
mensen bepaalde situaties gaan vermijden 
en op den duur zelfs in een isolement te-25 

rechtkomen.” 
3  Corrie Langeveld (40) heeft volgens 

eigen zeggen geluk gehad. Haar verle-
genheid heeft haar niet in een isolement 
gebracht; zij heeft een baan en een part-30 

ner. Maar dat neemt niet weg dat zij uit er-
varing weet hoezeer verlegenheid inhakt op 
je leven. “Verjaardagen waren een ver-
schrikking voor mij. Ik sprak met niemand, 
omdat ik bang was iets verkeerds te zeg-35 

gen. Ik ging niet naar de wc om niet op te 
vallen. Ik durfde niet eens een gebakje te 
nemen, omdat ik vreesde dat het gebaks-
schoteltje zou trillen door mijn bevende 
handen. Eigenlijk beangstigde mij alles wat 40 

maar de aandacht op mijzelf vestigde.” 
4  Als de verlegenheid zo extreem is dat 

deze iemands leven en welbevinden nega-
tief beïnvloedt, schrijven artsen en thera-
peuten tegenwoordig regelmatig medicijnen 45 

zoals antidepressiva voor. Wetenschappe-
lijk onderzoek in Schotland heeft uitgewe-
zen dat dergelijke geneesmiddelen inder-
daad werken tegen verlegenheid. Maar an-
tidepressiva vallen onder de zware medicij-50 

nen en kunnen heel vervelende bijwerkin-
gen hebben. Is het voorschrijven van zulke 
zware geneesmiddelen om verlegenheid 
tegen te gaan dan niet schieten met een 
kanon op een mug? Dr. Bernard Slaap, 55 

psycholoog en onderzoeker: “Sommige an-
tidepressiva hebben vervelende bijwerkin-
gen en worden alleen voorgeschreven aan 
ernstig depressieve mensen. Maar veel 
verlegen mensen zijn bereid de mogelijke 60 

bijwerkingen van de antidepressiva op de 
koop toe te nemen om van die verlegen-
heid af te komen en zonder angst te kun-
nen leven.” 

5  De medicijnen vormen echter niet voor 65 

iedereen de oplossing. Dr. Slaap kwam tot 
de conclusie dat uiteindelijk twintig tot veer-
tig procent van de mensen met angststoor-
nissen geen baat heeft bij het gebruik van 
antidepressiva. Slaap: “De medicijnen wer-70 

ken minder goed bij mensen die al jaren-
lang lijden aan ernstige verlegenheid, ang-
sten of een combinatie van beide.” Volgens 
Dr. Slaap is behalve medicijnen gedrags-
therapie een geschikt middel tegen ernstige 75 

verlegenheid. Bij gedragstherapie leren 
mensen via rollenspelen in moeilijke situa-
ties op een andere manier te reageren dan 
zij gewend zijn. 

6  Bij Corrie Langeveld heeft gedrags-80 

therapie weinig effect gehad. “Tijdens die 
therapie kreeg ik te horen dat ik bepaalde 
moeilijke situaties niet uit de weg moest 
gaan. Er werd mij verteld wat ik tijdens 
moeilijke momenten het beste kon zeggen. 85 

Maar bij de eerstvolgende gebeurtenis re-
ageerde ik toch weer op mijn oude verlegen 
manier. Ondanks de vele verschillende the-
rapieën werd mijn verlegenheid er niet min-
der op. Pas de laatste jaren is mijn ver-90 

legenheid minder geworden. Ik heb als per-
soon een positieve ontwikkeling door-
gemaakt. Ik zit nu veel beter in mijn vel dan 
een aantal jaren geleden en heb een leuke 
partner. Hoewel ik weet dat ik nooit hele-95 

maal van mijn verlegenheid afkom, kan ik 
er nu goed mee omgaan. Bij dat proces 
heb ik veel steun gehad van de mensen 
van de Vereniging van Verlegen Mensen.” 

7  Sinds twee jaar werkt Corrie Lange-100 

Pagina: 1014Voor 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).



400030-2-621t 8 ga naar de volgende pagina  

veld nu zelf ook als vrijwilliger van de Vere-
niging van Verlegen Mensen (VVM). De 
vereniging stelt zich onder andere ten doel 
verlegen mensen met lotgenoten in contact 
te brengen. “Verlegenheid is echt een han-105 

dicap; het kan een heel leven vergallen”, 
zegt Corrie. “Als medicijnen geen uitkomst 

bieden en therapie net als bij mij geen ef-
fect heeft, kun je van lotgenoten in de ver-
eniging leren om zo goed mogelijk met je 110 

handicap om te gaan.” Daarom meent Cor-
rie dat verlegen mensen er verstandig aan 
doen zich aan te melden als lid van de 
VVM.

           
          naar een artikel van Petra Wolthuis 
          Metro, januari 2002 
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TEKST 5 AFKO'S EN SMILEY'S VERVANGEN HET BOEK 
 

1  Toen telecombedrijf Vodafone vorige 
maand een winstgroei bekendmaakte, 
bleek die vooral veroorzaakt door de 
onstuimige groei van het aantal verstuurde 
sms’jes. Een sms’je is een bericht van 5 

maximaal 160 tekens dat je via de mobiele 
telefoon verstuurt. Sms’en is vooral popu-
lair bij jongeren. Ze hebben er een speciale 
taal voor ontwikkeld, een taal waarin cijfers 
en leestekens een even belangrijke rol spe-10 

len als letters. Volledige woorden zijn zeld-
zaam: vooral medeklinkers worden waar 
mogelijk geschrapt. Verder is sms-taal 
doorspekt met Engelse uitdrukkingen. Hier 
volgen een paar afkortingen, beter gezegd: 15 

afko’s, ter verduidelijking: 
‘lmd’ betekent ‘lijkt me duidelijk’;  
‘hoest’ is ‘hoe is ’t ermee?: 
‘suc6’ is ‘succes’ en  
‘cu’ staat voor ‘tot ziens’. 20 

2  Tot de tijd van Napoleon, rond 1800, 
was lezen een exclusieve activiteit voor de 
elite. In de negentiende eeuw veranderde 
die situatie. De leerplicht, die in 1900 werd 
ingevoerd, leidde tot een algemene alfa-25 

betisering van de Nederlandse bevolking. 
In de 20e eeuw werd lezen vooral een mid-
del om te emanciperen: alleen door studie 
kwam je hogerop. En studeren, dat was 
(toen nog) lezen, lezen, lezen. Het lezen 30 

van boeken en tijdschriften kan je wereld-
beeld verbreden en je kennis verdiepen. 
Met een boek kun je je ook ontspannen: je 
lekker terugtrekken met een boek in een 
hoekje van de kamer en je volledig verlie-35 

zen in het verhaal. 
3  Voor sommige jongeren van nu is dit 

beeld nostalgie. Lezen is voor hen een 
overblijfsel uit het verleden dat gekoesterd 
wordt door ouderen en zonderlingen. “Jon-40 

geren lezen geen boeken meer”, zegt men. 
Jongeren lezen vooral korte berichten, zo-
als sms’jes. Leraren en opvoeders maken 
zich zorgen over ‘ontlezing’. 

4  Ervaren sms’ers schrijven steeds kor-45 

ter. Naast afko’s gebruiken zij ook smiley’s. 
Dit zijn ultrakorte berichten. Enkele voor-
beelden zijn: 
☺ ik ben blij 

 ik ben verdrietig 50 

2g4u te goed voor jou. 
In een codetaal van afko’s en smiley’s wor-
den in Nederland maandelijks 50 miljoen 
sms-berichtjes verstuurd. Ook internet blijft 
groeien. In 2005 zijn wereldwijd meer dan 55 

een miljard e-mailadressen in gebruik. Via 
sms en internet lezen en schrijven we meer 
dan ooit. Dus waarom geklaagd over ontle-
zing? Volgens onderzoek van de Universi- 
teit van Tilburg is de ervaring met lezen en 60 

schrijven onder zowel kinderen als volwas-
senen groter naarmate ze meer gebruik 
maken van pc en internet. Alleen, het lezen 
van jongeren reikt zelden verder dan het 
maximum van 160 tekens die een sms-be-65 

richt mag bevatten. Het geduld en de vaar-
digheid om langere teksten en literatuur te 
lezen neemt volgens het onderzoek af. “De 
grootste terugval heeft plaats onder 12-17- 
jarigen. In die groep loopt vooral het lezen 70 

van boeken en kranten hard terug”, aldus 
een van de onderzoekers.  

5  “Kinderen groeien op in een multi-
mediale wereld”, zegt Wim Knulst, onder-
zoeker aan de universiteit van Tilburg. “Ze 75 

stappen snel en moeiteloos over naar 
nieuwe media. De ontlezing is bij hen het 
grootst.” ‘Ontlezing’ is een lelijk woord, 
waarmee wordt bedoeld dat mensen geen 
lange teksten tot zich (kunnen) nemen. Een 80 

sms of een memo via e-mail, dat kan nog. 
Maar oude media als kranten en boeken 
zijn uit. Ontlezing, zo blijkt uit onderzoek, 
heeft overigens niet zoveel met leeftijd te 
maken. Knulst: “Het gaat erom in welk me-85 

dialandschap je bent geboren. Als je op-
groeit in een omgeving waarin elke avond 
na het eten wordt gelezen, pakt je leesge-
drag anders uit dan wanneer je opgroeit 
tussen de nieuwe media.” 90 

6  Wim Daniëls heeft Nederlands gestu-
deerd. Hij was docent op de Universiteiten 
van Tilburg en Nijmegen. Nu is hij schrijver 
van boeken voor jongeren (www.wimda-
niels.nl) en geeft voorstellingen over taal op 95 

middelbare scholen. Hij is niet bezorgd 
over de veranderde omgang met  taal. 
“Ontlezing? Ja, maar aan de andere kant 
zijn kinderen veel meer met taal bezig dan 
tien jaar geleden. Als het maar snel gaat. 100 
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Vandaar de afko’s en de smiley’s. Prachti- 
ge volzinnen horen ook niet bij hun leeftijd.” 
Kinderen zijn volgens Daniëls juist creatie- 
ver met taal geworden. “Sms'en maakt de 
taal weer een stuk levendiger. Jongeren 105 

schrijven woorden bijvoorbeeld aan elkaar.” 
Hij is het met Knulst eens dat de ontlezing 
een verschijnsel is dat los staat van leeftijd. 
“Ook sommige volwassenen zijn nog amper 
in staat lange en complexe teksten te le-110 

zen.” 
7  “Ik vind sms-taal niet zozeer een ver-

arming of een verrijking. Het is een veran-
dering", zegt Frans Opveld. “Het is een an-
dere manier van met elkaar omgaan. Dat is 115 

ook goed. Jongeren moeten iets eigens 
hebben, iets anders dan hun ouders. Dat is 
belangrijk.” Opveld is leraar informatica op 
een mbo-school en is een intensieve sms-
‘er; hij doet het zowel met vrienden als met 120 

leerlingen. Wat hem het meeste opvalt: 
kinderen gebruiken veel afkortingen, be-
heersen de grammatica slecht en hanteren 
een soort mengvorm van Nederlands en 
Engels. “Ik moet nog vaak puzzelen om er-125 

uit te komen. Maar dat is juist het leuke er-
van.” 

8  De klacht: ‘jongeren lezen niet meer’, 
is niet op feiten gebaseerd. Jongeren lezen 
en schrijven meer dan ooit. Om en nabij de 130 

50 miljoen sms'jes per maand. Maar veel 
jongeren lezen bijna nooit een boek, of een 
lang artikel in een tijdschrift.  Het lezen is 
veranderd door de komst van de nieuwe 
media. Volgens deskundigen moet over de 135 

veranderde omgang met taal niet negatief 
geoordeeld worden. De afko’s, smiley’s en 
het soms kromme Nederlands vertegen-
woordigen de code van de huidige 
jongerencultuur.140 

           
          naar een artikel van Wido Smeets 
          Dagblad De Limburger, 24-12-2002 
 

 
 

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

 
 
TEKST 1 

 1  
 waar niet waar 

  1 Mannen proeven beter dan vrouwen.   

  2 Tastgevoel ontstaat pas op latere leeftijd.   

  3 Geurstoffen komen alleen via de neus binnen.   

  4 Mooi opgediend eten smaakt beter dan eten uit de pan.   

  5 Het oog en het oor bepalen of iets vers en gezond is.   

  6 Het geheugen bewaart gegevens over de smaak.   

  7 Afwisselend eten stimuleert de eetlust.   

  8 Eten valt tegen als het niet is wat je verwachtte.   

  9 Wat in de mode is, wordt vaak lekker gevonden.   

10 Iemands culturele achtergrond heeft invloed op zijn smaak.   

 
 
TEKST 2 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D 
 

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

 5 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 
 
TEKST 3 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 

A B C D  A B C D   X BXA B C D  X of of 
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 11 A B C D 
 
 
TEKST 4 
 

 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 D 
 

 18 A B C D 
 
 
TEKST 5 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 

 21 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
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 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
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SCHRIJFOPDRACHTEN 
 
 26 Een enquête 

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

Pagina: 1021Voor 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).



 

400030-2-621u* 5 

 27 Een brief 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Pagina: 1022Voor 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).



400030-2-503o1 

Examenopgaven VBO-MAVO-C 

2004 
 

 
 

 NEDERLANDS SCHRIJFVAARDIGHEID C 

 FUNCTIONEEL SCHRIJVEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 5 opdrachten. 
Voor dit examen zijn maximaal 180 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
9.00 – 11.00 uur 
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FUNCTIONEEL SCHRIJVEN 
 
Dit examen bestaat uit vijf opdrachten. 
Lees voor elke opdracht eerst de informatie en maak de opdrachten wanneer dat wordt 
aangegeven. 
 
Verplaats je in de volgende situatie en bedenk daarbij dat, als er in een opdracht ‘je’, ‘jij’, 
of ‘jou(w)’ staat, je telkens je eigen naam en/of adres en/of postcode en/of woonplaats 
en/of geboortedatum en/of geboorteplaats moet vermelden. 
 
Dit jaar heb je de kans een bijzondere vakantie te houden. Je baantje op zaterdag in een 
bloemenkiosk heeft heel wat geld opgeleverd. Je baas is zo tevreden over je, dat je in de 
zomer drie weken in zijn kiosk kunt komen werken. Dat brengt ook een aardig centje op. 
En als je voor je examen slaagt, wat zo goed als zeker is, krijg je ook nog wat geld van je 
ouders. 
Je kunt je droom gaan waarmaken: een sportieve vakantie. De eerste informatie die je 
hebt verzameld, biedt nogal wat mogelijkheden. Je hebt de keuze uit bergbeklimmen, 
kanovaren, deltavliegen en parachutespringen. Het lijkt je allemaal even geweldig. 
Uiteindelijk valt je keuze op parachutespringen. Wat daar over geschreven wordt, lijkt je in 
één woord fantastisch! Je kunt bijvoorbeeld springen in Nederland, maar ook in Frankrijk. 
Frankrijk lijkt je het leukst. 
In één van de folders staat een lijst van verkeersbureaus. Daaruit haal je het 
telefoonnummer van het Frans Verkeersbureau in Amsterdam, ‘Douce France’. Na een 
aantal vergeefse telefoontjes besluit je een briefkaartje naar het bureau te sturen voor 
informatie. 
 
 
EEN BRIEFKAART 

 
35p  1 Schrijf in de uitwerkbijlage de briefkaart aan ‘Douce France’, Lauriergracht 612,  
   1017 KX Amsterdam. Vertel daarin dat je deze zomer wilt parachutespringen in Zuid-

Frankrijk, liefst aan zee, en dat je daarover zo veel mogelijk informatie wilt ontvangen. Je 
vraagt of ze je zo snel mogelijk willen berichten. Je schrijft je kaartje op  

   18 april 2004. Je gebruikt de achterkant van de briefkaart. 
 
Binnen een week krijg je bericht. Tussen de vele Franse namen en adressen zit er ook 
één van een Nederlandse organisatie. Die heet: De Franse Sprong. Deze club organiseert 
in Frankrijk cursussen parachutespringen. Dat lijkt je wel wat, lekker naar Frankrijk zonder 
problemen met de taal, want Frans, daar ben je geen held in! 
 
De maand mei is net begonnen, het weer is prachtig en je krijgt zin in vakantie. Een mooi 
moment voor het schrijven van een brief aan de organisatie, want je wilt graag nog wat 
meer weten.  
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EEN BRIEF 
 

60p  2 Schrijf op examenpapier een brief aan: De Franse Sprong, Weteringschans 12,  
   1000 AJ Amsterdam. Vertel daarin over je plannen voor deze zomervakantie. Vertel dat je 

nog maar weinig van deze sport weet en dat je daarom een uitgebreide folder wilt. 
Bovendien wil je weten of deze sport echt zo gevaarlijk is als sommige mensen beweren. 
Ook vraag je hoe oud je minstens moet zijn om te mogen meedoen en of een sportkeuring 
verplicht is. Verder wil je iets weten over de gemiddelde leeftijd van de deelnemers, de 
groepsgrootte, de verhouding tussen de aantallen jongens en meisjes en of je echt geen 
Frans hoeft te kunnen spreken. Je vraagt ook een aanmeldingsformulier, zodat je je 
eventueel meteen kunt inschrijven. Je schrijft de brief op 3 mei 2004.  
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Enkele dagen later ontvang je een prachtige folder met alle informatie over parachute-
springen en over de cursussen die er zijn. 
 

Beste parachutist(e),

Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseren we
parachutespringvakanties. Springen uit een vliegtuig
met een parachute: een sport voor iedereen die een
goede gezondheid heeft en weet hoe zij of hij van een
tafel af moet springen.
We organiseren onze parachutespringvakanties in
Royan in het zuidwesten van Frankrijk. We hebben
daar een prachtige omgeving, een kans van 90% op
stralend weer, uitstekende springfaciliteiten en een
Nederlands instructieteam. En er heerst zo'n prima
sfeertje dat de cursisten van de afgelopen jaren blijven
terugkomen!

Tot ziens in Royan!

Waar
Wij organiseren onze springvakanties op het vliegveld
Médis op 2 km van het centrum van Royan. Royan is
een prachtige badplaats aan de Atlantische kust met
maar liefst vijf mooie, zonnige zandstranden, die uiterst
schoon zijn. Het is een groot watersportcentrum, waar
liefhebbers van zeilen, surfen en waterskiën aan hun
trekken kunnen komen. Het stadje telt een aantal
discotheken en restaurants.

Wanneer
De geplande data kun je vinden onder
springprogramma A en springprogramma B.

Wat we aanbieden
• Verblijf in tentenkamp op het (rustige) vliegveld.
Mocht je niet in het bezit zijn van een eigen tent, dan
bestaat de mogelijkheid om in een van de
gemeenschappelijke slaaptenten te overnachten. Er is
een tent voor jongens/mannen en een voor
meisjes/vrouwen. Op het campingterrein staat een goed
uitgerust gebouw met douches, toiletten, etc.
• Een complete springopleiding. Daarbij is inbegrepen
een (verplichte) ongevallen- en WA-verzekering, een
toegangskaart voor het terrein, huur materiaal en een
lidmaatschapskaart.

De sprongen worden gemaakt uit kleine vliegtuigjes.
•  Eetcafé: volledige verzorging van de maaltijden
(tweemaal brood, een diner) voor slechts 7 euro per dag.

Springprogramma A

17 dagen
Het 17-daags springprogramma omvat in totaal 10
sprongen.
Binnen de serie van de eerste 10 sprongen is het in
principe mogelijk bij je vijfde sprong een vrije val te
maken.

De volgende data zijn gepland:
1. 28 juni – 14 juli
2. 12 juli – 28 juli
3. 26 juli – 11 aug.
4. 9 aug. – 25 aug.
5. 23 aug. – 8 sept.

Voor de 17-daagse springvakantie betaal je 695 euro.
Boek je voor de eerste of de laatste periode, dan betaal
je slechts 595 euro!

Springprogramma B

8 dagen
Het 8-daags arrangement omvat 5 sprongen, wat in de
praktijk kan betekenen dat je je eerste vrije val maakt.

Geplande data:

1. 28 juni – 5 juli
2. 12 juli – 19 juli
3. 26 juli – 2 aug.
4. 9 aug. – 16 aug.
5. 23 aug. – 30 aug.

De prijs voor een 8-daags arrangement is 395 euro.

De Franse Sprong
Weteringschans 12
1000 AJ Amsterdam
Tel.: 020-3242012
Gironummer: 2740746
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Je ouders hebben eerst wel wat bezwaren, maar na het lezen van de folder zijn ze ook 
enthousiast. Je vader vertrouwt je zelfs toe dat hij vroeger zoiets ook wel had willen doen. 
Je hebt de keuze uit een 8-daags en een 17-daags programma. Je ouders vinden dat je 
de 17-daagse reis maar moet nemen en ze geven je als examencadeau een gedeelte van 
de reissom. Je kiest voor de laatste periode, want die is goedkoper. 
Nu je zo veel met deze vakantie bezig bent, lijkt het je steeds leuker om met een vriend of 
vriendin te gaan parachutespringen. Jammer genoeg is bij jou op school niemand zo gek 
te krijgen. 
Ineens denk je aan Petra, die vorig jaar bij jou in de klas zat. Vanwege het werk van haar 
ouders is zij naar Engeland verhuisd. Ze heeft je nog eens een e-mail gestuurd, waarin ze 
schreef dat ze in een superachtbaan was geweest. Zij durft dus vast wel een parachute-
sprong te maken! Jullie hadden een vage afspraak dat zij in de grote vakantie naar 
Nederland zou komen. Het lijkt jou wel leuk als zij meegaat. Je besluit nog dezelfde avond 
een brief te schrijven om haar voor te stellen samen van 23 augustus tot 8 september te 
gaan parachutespringen. 
 
 
EEN BRIEF 

 
55p  3 Schrijf op examenpapier een brief aan Petra. Je herinnert haar aan jullie vakantie-

afspraak. Je vertelt van je vakantieplannen en dat je het erg leuk zou vinden om samen 
met haar die cursus parachutespringen te volgen. Je probeert haar enthousiast te maken 
voor zeventien dagen parachutespringen. Je brengt haar op de hoogte van het waar en 
wanneer van de cursus en van de kosten. Daarvoor maak je gebruik van de gegevens in 
de folder. Je vraagt Petra zo vlug mogelijk terug te schrijven. Als ze meegaat, moet je 
weten of ze in de gemeenschappelijke slaaptent of in een eigen tentje wil. Voor een eigen 
tentje kun jij eventueel zorgen. Je schrijft je brief op 20 mei 2004. 
 
Binnen een week heb je antwoord van Petra. Ze schrijft dat ze graag meegaat en dat ze 
het het leukst vindt om in de gemeenschappelijke tent te slapen. Ze vraagt je het adres 
van De Franse Sprong op te sturen, zodat zij dan zelf haar eigen zaakjes kan regelen. Je 
besluit ook in de gemeenschappelijke tent te slapen. Je vult je eigen inschrijfformulier in 
op 14 juni 2004 en je stort nog dezelfde dag het aanbetalingsbedrag op het postkantoor. 
 
 
EEN INSCHRIJFFORMULIER 

 
15p  4 Vul in de uitwerkbijlage het inschrijfformulier in. 

 
 
EEN STORTINGSKAART 
 

15p  5 Vul in de uitwerkbijlage de stortingskaart in. Het adres van De Franse Sprong is 
Weteringschans 12, 1000 AJ in Amsterdam. De andere gegevens vind je op het 
inschrijfformulier.  
 
Ziezo, je springavontuur is nu geregeld en niets staat een fijne vakantie in de weg. 

400030-2-503o1* 

Pagina: 1027Voor 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).



400030-2-503o2 

  Examenopgaven VBO-MAVO-C 

2004 
tijdvak 2 

woensdag 23 juni 
9.00 – 11.00 uur 

 NEDERLANDS SCHRIJFVAARDIGHEID C 

 OPSTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Werk één van de 10 opdrachten uit.  
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen. 
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Werk één van de volgende opdrachten uit. Zorg ervoor dat je opstel minimaal  
400 woorden bevat. 
 
 
PESTEN  
 

  1 Het pesten en treiteren van een medeleerling komt veel voor op school. Je kent het 
waarschijnlijk zelf ook wel. Een klas weet vaak precies wie als ‘zondebok’ gepest kan 
worden. Bij jullie op school is een toneelstuk opgevoerd met de titel ‘Moet je mij hebben?’ 
In de les maatschappijleer hebben jullie erover gediscussieerd. De docent wil graag 
weten hoe jullie nu tegenover pesten staan. 

 Zet voor de docent maatschappijleer op papier hoe jij tegenover pesten op school 
staat. Noem ten minste drie redenen waarom iemand gepest zou kunnen worden. 
Beschrijf een voorval uit je klas waarbij iemand gepest werd. Wat was jouw rol 
daarbij? Hoe denk je daar nu over? Tot slot ga je in op mogelijke oplossingen voor het 
probleem pesten op school. 

 
 
JONGERENGROEPEN  
 

  2 Jongerengroepen zijn er al heel lang. Kleding en gedrag bepalen vaak tot welke groep je 
behoort. Zo heb je Sjonnies en Anita's, Gabbers, Aussi’s, Alto's, Kakkers en Skaters. 
Hoor jij ook bij een groep? 

 Schrijf voor de schoolkrant een artikel waarin je duidelijk maakt wat jij van het indelen 
van jongeren in groepen vindt. Gebruik ten minste twee argumenten. Bespreek ten 
minste twee groepen. Vertel waarom je daar wel of niet bij hoort, of vertel waarom je 
daar wel of niet bij wilt horen. Noem in beide gevallen ten minste twee redenen. Je 
mag gebruikmaken van persoonlijke ervaringen. 

 
 
VAKANTIE MET JE OUDERS: WAT EEN LOL 
 

  3 Tot nu toe ben je altijd met je ouders op vakantie geweest. Maar je weet nog niet wat je 
dit jaar wilt. In ieder geval heb je geen zin meer in die familiecampings. Jij probeert je 
ouders ervan te overtuigen dat het dit jaar anders moet. 

 Schrijf voor de schoolkrant in het themanummer ‘Vakantie’ een artikel met jouw 
ideeën over op vakantie gaan. Beschrijf de strijd die je voert met je ouders over de 
komende vakantie. Je geeft ten minste twee voordelen en twee nadelen van het 
meegaan met ouders op vakantie. Je geeft ook aan welk voordeel of nadeel voor jou 
het zwaarst weegt en je geeft daarvoor ten minste twee argumenten. Je beschrijft het 
voorstel dat je aan je ouders hebt gedaan, hoe je de komende vakantie wilt 
doorbrengen. Geef aan waarom dat volgens jou een goed voorstel is.  
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DE SMOES  
  
  4 Waarvoor gebruik je soms een smoes? Een paar voorbeelden: 

- Je vriend(in) vraagt je iets, maar eigenlijk heb je geen zin om op die vraag een 
antwoord te geven: je verzint een smoes. 

- Je komt te laat en je moet wel een reden verzinnen. 
- Soms wil je de waarheid niet zeggen. Je schaamt je, omdat de waarheid pijnlijk is of 

omdat je juist slim wilt zijn. Dus zeg je maar wat. 
 Beschrijf voor de schoolkrant een gebeurtenis die je hebt meegemaakt waarin een 

smoes van jou een belangrijke rol heeft gespeeld. Laat duidelijk uitkomen hoe je 
relatie is met degene aan wie je die smoes hebt verteld. Geef aan waarom je vond dat 
het nodig was om bij hem/haar met een smoes aan te komen. Beschrijf hoe de 
gebeurtenis afliep en welke rol jouw smoes speelde in die afloop. 

 
 
EEN BLIK VOORUIT  
 

  5 Als je aan later denkt, wat zie je dan? Een spannend en avontuurlijk leven, waarin het 
toeval een grote rol speelt of een leven met zekerheden, waarin je precies kunt aangeven 
wat er gaat gebeuren? 

 Beschrijf in de jeugdbijlage van jullie regionale krant jouw toekomst. Geef daarbij aan 
de hand van een voorbeeld aan of jij iemand bent die voor het avontuur kiest of 
iemand die het van zekerheden moet hebben. Ga bij het beschrijven van je toekomst 
in op drie zaken die jouw leven misschien zullen bepalen. 

 
 
BOEREN 
 

  6 Bij een typisch Nederlands landschap denk je vaak aan een polderlandschap met 
boerderijen. Toch lijkt het wel of de laatste jaren van de boer in Nederland geteld zijn. De 
toekomstmogelijkheden voor akkerbouwers en veeboeren lijken minder te worden. 
Sommigen verhuizen bijvoorbeeld naar Canada, anderen stoppen er zelfs mee. 

 Schrijf voor de jongerenbijlage over werk van het regionale dagblad een artikel over 
de toekomst van de boer. Maak duidelijk of de boer in Nederland nog toekomst heeft 
door ten minste twee problemen van de toekomstige boer te beschrijven. Bespreek 
ook ten minste één probleem waarmee de boer die stopt, te maken krijgt en ten 
minste één moeilijkheid voor de boer die emigreert. 
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De volgende opdrachten zijn in het bijzonder bedoeld voor examenkandidaten uit het 
volwassenenonderwijs. 
Het staat elke kandidaat vrij een keuze te maken uit alle tien de opdrachten. 
 
 
‘K WAS IED’RE WEDSTRIJD  
 

  7 'k Was ied're wedstrijd weer de droefste van het veld 
en liep neerslachtig wat van achteren naar voren. 
Er was geen grasspriet of ik had hem al geteld 
en 'k wist totaal niet of we wonnen of verloren. 
 
Naar: Levi Weemoedt 
 

 Niet iedereen gaat als een Ruud van Nistelrooij over het sportveld. Beschrijf in het 
personeelsblad van het bedrijf waar u werkt, op komische wijze wat voor een kneus u 
vroeger in sport was. Beschrijf uw optreden in de gymnastiekles of ga in op een 
wedstrijd waaraan u hebt deelgenomen. Maak uw beschrijving kleurrijk door gebruik te 
maken van overdrijving. De beschrijving moet wel geloofwaardig blijven. 

 
 
MIJN DROOMTUIN  
 

  8 Tuinen zijn er in overvloed: prachtige siertuinen, weelderige moestuinen, balkon- en 
daktuinen, Japanse en Engelse tuinen, maar ook stukjes ingepikt gemeenteplantsoen en 
dapper voortwoekerende tegeltuinen in de stoep naast de voordeur. De een heeft een 
droomtuin, de ander droomt er slechts van. 

 Beschrijf voor een tijdschrift voor tuinhobbyisten uw – al of niet bestaande – ideale 
tuin. Hoe is deze tuin ingericht en waarom op die manier? Welke planten, struiken, 
bomen staan er zeker in en welke juist niet? 

 
 
WAT HEET WELVAART? 
 

  9 Nederland is een welvarend land. Maar niet iedereen deelt in gelijke mate in de welvaart. 
Een miljonair méér dan iemand die van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Niet 
iedereen vindt dat (helemaal) terecht. Dit alles roept verschillende vragen op: 
- Wat is welvaart? Immers, wat voor de één welvaart is, vindt de ander verspilling. 
- Wat is volgens u in Nederland minimaal nodig om een ‘normaal’ leven te leiden? Hoort 

daar bijvoorbeeld een auto bij? Een kleurentelevisie? Een mobiele telefoon? 
- Heeft iedereen in Nederland recht op zo'n ‘minimumpakket aan welvaart’? Denk aan 

een student of een asielzoeker. 
- Vindt u dat iemand die rijk is, verplichtingen heeft tegenover minderbedeelden? 
- Hoe groot mogen de welvaartsverschillen zijn? 

 U ontvangt maandelijks het blad ‘Laten we wel zijn’ van de Regionale 
Gezondheidszorg. Maak in een ingezonden stuk voor dit blad duidelijk wat uw mening 
is over de verdeling van de welvaart. Ga in uw betoog in op de vraag wat welvaart is. 
Ga ook in op drie van de andere vier vragen. 
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 5  einde 

TERUG NAAR DE RIJSCHOOLBANKEN? 
 

  10 Wie in het bezit is van een rijbewijs, heeft bewezen een auto te kunnen besturen. En wat 
je eenmaal onder de knie hebt, verleer je niet meer. Maar niet iedereen denkt er zo over. 
Zo kwam een tijdje geleden iemand met het idee iedereen met een rijbewijs om de tien 
jaar opnieuw rijexamen te laten doen. Nu is het alleen zo dat mensen van 70 jaar en 
ouder bij verlenging van het rijbewijs een geneeskundige verklaring moeten overleggen. 

 Schrijf voor ‘Kampioen’, het blad voor leden van de ANWB, een artikel over het 
voorstel dat iedereen om de tien jaar opnieuw rijexamen moet doen. Geef aan of u het 
hiermee wel of niet eens bent en licht uw mening toe met ten minste twee 
argumenten. Zou daarbij onderscheid gemaakt moeten worden tussen theorie en 
praktijk? Licht uw mening toe. Wat vindt u ervan dat mensen op een bepaalde leeftijd 
een geneeskundige verklaring moeten overleggen bij verlenging van het rijbewijs? 
Moet er wellicht een leeftijdsgrens komen om bejaarden helemaal van de weg te 
halen? 

400030-2-503o2* 
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Uitwerkbijlage VBO-MAVO-C 

2004 
tijdvak 2 

 
 

 NEDERLANDS SCHRIJFVAARDIGHEID C 

 FUNCTIONEEL SCHRIJVEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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UITWERKBIJLAGE BIJ OPDRACHT 1 
 

BRIEFKAART,

afzender, expéditeur

carte postale

voorkant

achterkant
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UITWERKBIJAGE BIJ OPDRACHT 4 
 

Inschrijfformulier 
17-daags springprogramma A

Ondergetekende,

Naam: .........................................................................................................................................

Voornamen: ..............................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................

Postcode en woonplaats: ..........................................................................................................

Tel.: .......................................................... Nationaliteit: ......................................................

Geslacht: .................................................. Lengte: ........................ Gewicht: .......................

Geboorteplaats: ....................................... Geboortedatum: ...................................................

geeft zich op voor de parachutespringvakantie in de periode van

� 28 juni – 14 juli

� 12 juli – 28 juli

�   26 juli – 11 aug.

� 9 aug. – 25 aug.

� 23 aug. –   8 sept.
Aankruisen s.v.p.

en verklaart zich akkoord met de gang van zaken zoals geschetst in bijgaande
brochure.

Hij/zij verklaart een bedrag ad 195 euro, zijnde een aanbetaling, gestort te hebben op
postgiro 2740746, onder vermelding van: ‘aanbetaling parachutespringvakantie’.
De rest van het bedrag, zijnde 500 euro, moet uiterlijk vier weken voor de dag van
vertrek in ons bezit zijn.
Voor boekingen in de eerste en de laatste periode geldt, dat het resterend te betalen
bedrag (na aanbetaling) 400 euro is.
Tevens sluit hij/zij 4 recente pasfoto’s en een Engelstalige medische verklaring in.

� Wenst gebruik te maken van gemeenschappelijke slaaptent (incl. bed) 
� Neemt eigen tent mee
Aankruisen s.v.p.

Plaats: .......................................................Datum: ....................................................................

Handtekening:
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UITWERKBIJLAGE BIJ OPDRACHT 5 
 

 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examenopgaven VMBO-KB 

2003 
 
 
 

 NEDERLANDS LEES- EN SCHRIJFVAARDIGHEID CSE KB 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dit examen bestaat uit 26 vragen en 2 schrijfopdrachten. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 20 mei

13.30 - 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
TEKST 1  AGRESSIE OP HET ASFALT 
 

1p  1 In het artikel wordt een vergelijking getrokken tussen de verkeersagressie van vroeger en 
nu. Welk verschil wordt genoemd? 
Tegenwoordig 
A is men bozer dan vroeger. 
B is men nerveuzer dan vroeger. 
C schreeuwt men harder dan vroeger. 
D slaat men eerder dan vroeger. 
 

2p  2  Welke twee oorzaken worden in het artikel genoemd voor de toegenomen agressie in 
het verkeer? Noteer alleen de twee cijfers. 
1 alcoholisme, 2 haast, 3 jeugdige weggebruikers, 4 mobiel bellen 

 
1p  3 Welke instelling heeft tot doel verkeersagressie te onderzoeken? 

A Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat 
B ANWB 
C Vereniging van road-ragers 
D Verkeerspolitie 
 

1p  4 Uit de ‘verkeersagressie-hitparades’ blijkt dat mensen zich vooral storen aan 
weggebruikers die door rood rijden. Welke houding moeten weggebruikers volgens de 
ANWB ontwikkelen om deze overtreding te voorkomen? 
A alcohol- en drugsvrij rijden 
B ontspannen autorijden 
C respect tonen voor medeweggebruikers 
D verkeersregels respecteren 
 

1p  5 Bij wie moet je zijn als je een sticker tegen verkeersagressie wilt bestellen? 
A Adviesdienst Verkeer en Vervoer 
B ANWB 
C Stichting Zinloos Geweld 
D www.zinloos-geweld.nl 
 
 
TEKST 2  DIEREN MIKPUNT VAN VANDALISME 
 

1p  6 Wat is de functie van de eerste alinea? 
A de directe aanleiding tot het schrijven van het artikel noemen 
B de eindconclusie voorop plaatsen 
C een samenvatting van de rest van het artikel geven 
D het te bespreken probleem aangeven
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1p  7 Wat is de hoofdgedachte van alinea 2? 
A Buitensporige dierenmishandeling moet ter discussie worden gesteld. 
B Dierenmishandeling en dierenliefde gaan vaak samen. 
C Er zijn verschillende vormen van dierenliefde te geven. 
D Tegenover dierenmishandeling staat vaak vergaande dierenliefde. 
 

1p  8 “Belangrijk is het antwoord op de vraag waarom dierenmishandeling plaatsvindt.” (regels  
   43-44) In vier opeenvolgende alinea's worden verklaringen gegeven voor 

dierenmishandeling. 
 Wat is volgens alinea 4 een verklaring voor dierenmishandeling? Gebruik voor je 

antwoord niet meer dan 10 woorden. 
 

1p  9  Wat is volgens alinea 5 een verklaring voor dierenmishandeling? Gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 10 woorden. 

 
1p  10  Wat is volgens alinea 6 een verklaring voor dierenmishandeling? Gebruik voor je 

antwoord niet meer dan 10 woorden. 
 

1p  11  Wat is volgens alinea 8 een verklaring voor dierenmishandeling? Gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 10 woorden. 

 
1p  12 “Hij vindt ons maar schijnheilig.” (regels 90-91) 

 Citeer een zin uit alinea 7 waaruit blijkt waarom hoogleraar Boon ons schijnheilig vindt. 
 

1p  13 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte weer van het artikel Dieren mikpunt van 
vandalisme? 
A De Dierenbescherming zoekt naar verklaringen voor de toenemende wrede 

dierenmishandelingen. 
B Dieren lijken steeds vaker doelwit te worden van mishandeling, waaraan vooral jongeren 

zich schuldig maken. 
C Geweld tegen dieren is niet alleen van deze tijd, maar van alle tijden en is door veel 

mensen geaccepteerd. 
D Het op het ziekelijke af vertroetelen van huisdieren is ook een vorm van 

dierenmishandeling. 
 

1p  14 Wat is het voornaamste doel van de schrijfster van dit artikel? 
A de lezers aansporen iets te doen 
B de lezers een advies geven 
C de mening van verschillende deskundigen weergeven 
D haar eigen mening geven 
 
 
TEKST 3  ADVERTENTIE ‘GEEF GEHOOR!’ 
 

1p  15 Wat is het voornaamste doel van deze advertentie? 
De lezers aansporen 
A geld te storten op giro 372. 
B informatie op te vragen bij Stichting Operation Eardrop.    
C kinderen van Kenya te helpen met leren. 
D kno-artsen die in Kenya willen helpen, financieel te ondersteunen. 
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1p  16 Wat is de belangrijkste functie van de foto van Bennie Jolink? 
De foto 
A laat zien dat ook een levensgenieter als Jolink aandacht heeft voor serieuze zaken. 
B onderstreept de ernst van de situatie in Kenya door de blik van Jolink. 
C suggereert dat Jolink de lezer persoonlijk aanspreekt. 
D trekt de aandacht, want Jolink is een bekende Nederlander. 
 

1p  17 Geef gehoor! Deze titel betekent dat iemand gevraagd wordt om op iets te reageren. 
Welke tweede betekenis kan de titel in deze advertentie hebben? 
A Doe aan ontwikkelingswerk. 
B Help Kenyaanse kinderen aan gehoor. 
C Luister naar Bennie Jolink. 
D Stort geld. 
 
 
TEKST 4  VECHTEN OM AFDANKERTJES 
 

1p  18 In de afbeelding boven de tekst wordt informatie gegeven over de bestemming van 
opgehaalde kleding. 
In welke alinea’s van het artikel wordt deze informatie vooral gebruikt? 
A alinea 1 en 2 
B alinea 3 en 4 
C alinea 5 en 6 
D alinea 7 en 8 
 

1p  19 In de regels 15-16 is sprake van charitatieve en commerciële instellingen. 
 Wat is volgens alinea 2 het doel van de charitatieve instellingen? Gebruik niet meer 

dan 10 woorden. 
 

1p  20  Wat is volgens alinea 2 het doel van de commerciële instellingen? Gebruik niet meer 
dan 10 woorden. 

 
1p  21 “In dit gevecht om tweedehands kleding speelt de overheid een belangrijke rol.”  
   (regels 50-51) 

Wat is die belangrijke rol van de overheid in het gevecht om tweedehands kleding? 
A Gemeenten bepalen welke organisaties kledingcontainers mogen plaatsen. 
B Gemeenten halen per inwoner meer tweedehands kleding op dan vroeger. 
C Gemeenten verdienen respect, omdat zij belangeloos tweedehands kleding 

inzamelen. 
D Gemeenten zamelen tweedehands kleding in en verdienen daar veel geld mee. 
 

1p  22 “Ook hierover denken de ‘goede-doelers’ anders dan de ‘commerciëlen’.” 
(regels 110-111) 
Waarover denken de ‘goede-doelers’ anders? 
A Over de bestemming van het geld en de bestemming van de kleding die niet geschikt 

is voor de tweedehands markt. 
B Over de bestemming van het geld en de bestemming van de tweedehands kleding. 
C Over de bestemming van tweedehands kleding en de bestemming van kleding die niet 

geschikt is voor de tweedehands markt. 
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1p  23 “Ik speur die containers wel op, …” zegt meneer Rubbens. (regel 129) 
Waardoor is het niet eenvoudig om de kledingcontainers van de charitatieve instellingen 
te vinden? 
A doordat de containers op onopvallende plaatsen in de gemeenten staan opgesteld 
B doordat de containers van de commerciële instellingen veel lijken op die van de 

charitatieve instellingen 
C doordat de mensen niet precies weten in welke gemeenten de containers van de 

charitatieve instellingen staan opgesteld 
D doordat er slechts vier grote charitatieve inzamelaars van tweedehands kleding zijn 
 

1p  24 Wat is het voornaamste doel van de schrijver van deze tekst? 
A ertoe aansporen iets te doen 
B gevoelens tot uitdrukking brengen 
C informeren 
D overtuigen van zijn mening 
 

1p  25 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte weer van het artikel Vechten om 
afdankertjes? 
A Commerciële en charitatieve instellingen beconcurreren elkaar op een aantrekkelijke 

markt voor tweedehands kleding. 
B  De overheid wil dat commerciële en charitatieve instellingen elk jaar meer 

tweedehands kleding inzamelen.   
C  Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de verdeling van de containers over 

commerciële en charitatieve instellingen. 
D  Voor de burgers is het niet duidelijk of zij hun tweedehands kleding afstaan aan 

commerciële of charitatieve instellingen. 
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Lees voor vraag 26 eerst de volgende tekst. 
 

Humana gaat oude kleding Hillegommers inzamelen 
 
Stichting Humana krijgt voortaan het alleenrecht om in de gemeente Hillegom huis-
aan-huis kleding en ander textiel in te zamelen. Deze liefdadigheidsinstelling had al op 
verschillende plaatsen in het dorp kledingcontainers staan, maar de Stichting Werk-
projecten had van de gemeente het alleenrecht gekregen bij het ophalen van spullen 
langs deuren. 'Werkprojecten' bestaat echter niet meer. Nu mag Humana het ophalen 
van kleding belangeloos overnemen. 
Humana geeft het geld dat wordt verdiend met de verkoop van de spullen aan 
verschillende goede doelen. Het is de bedoeling dat zes keer per jaar huis-aan-huis 
oude kleding wordt opgehaald. 
Andere organisaties zullen geen vergunning krijgen om spullen bij de Hillegommers 
op te halen. Wel kan het volgens de verantwoordelijke wethouder, A. Hulsebosch, 
voorkomen dat Humana niet zelf de goederen met de auto komt ophalen, maar dat dit 
gebeurt door Mensen in Nood, KICI, of het Leger des Heils, waarmee Humana 
samenwerkt. 
 
Janine Huismans 
Haarlems Dagblad, 21 november 2001  

 
 

1p  26 “De vier ‘goede-doelers’ bundelen hun krachten voor een tegenoffensief. Ze bieden nu 
ook geld aan gemeenten: …” (regels 75-77) 
Heeft Humana volgens bovenstaand artikel uit het Haarlems Dagblad geld geboden om 
huis-aan-huis kleding in te zamelen? 
A Ja, want Humana heeft het alleenrecht om kleding in te zamelen verworven. 
B Ja, want Humana verdient geld met het inzamelen van kleding. 
C Nee, want Humana heeft het kleding ophalen belangeloos mogen overnemen van de 

Stichting Werkprojecten. 
D Nee, want liefdadigheidsinstellingen mogen in de gemeente Hillegom gratis kleding 

inzamelen. 
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SCHRIJFOPDRACHTEN 
 
Dit onderdeel bevat twee opdrachten. Lees voor elke opdracht eerst de informatie en 
maak de opdrachten wanneer dat wordt aangegeven.  

 
Verplaats je in de volgende situatie en bedenk daarbij dat, als er in een opdracht ‘je’,   
‘jou(w)’, of ‘jij’ staat, je verplicht bent gebruik te maken van de gegevens die in de 
opdracht staan. 
 
Stel: je reist één keer in de twee weken met de trein naar je vriendin. In de trein lees je 
vaak de Metro of de Spits, kranten die gratis worden uitgedeeld aan reizigers in het 
openbaar vervoer. Op 14 mei 2003 zit je te lezen in de Spits. Op de voorpagina staat het 
volgende artikel: 

 
Het artikel trekt vooral je aandacht omdat het thema zinloos geweld onlangs nog in enkele 
lessen maatschappijleer aan de orde is geweest. Naar aanleiding van deze lessen heb jij 
bij Nederlands een spreekbeurt over dit onderwerp gehouden. Je kunt je de levendige 
discussie die er na je spreekbeurt over ontstond, nog goed herinneren. Je leraar 
Nederlands zei toen dat je goed kon merken dat jongeren een duidelijke mening hebben 
over dit onderwerp. 
 

 
AANPAK GEWELD 
 
PvdA en CDA willen geweldsmisdrijven zwaarder bestraffen. 
 
DEN HAAG - PvdA en CDA willen gewelddadigheden op straat, in openbare ruimtes 
en tegen ambtenaren of werknemers in de publieke sector zwaarder bestraffen. Met 
name zinloos geweld dat onder invloed van drank en drugs is gepleegd, moet een 
hogere straf opleveren dan nu het geval is. Dat stellen de Tweede-Kamerleden Van 
Heemst (PvdA) en Rietkerk (CDA). Zij werken aan een initiatiefwetsvoorstel waarin zij 
omstandigheden vastleggen waaronder zwaardere straffen moeten worden opgelegd. 
Beide partijen vinden een hardere aanpak van zinloos geweld noodzakelijk, omdat ze 
daar "hun buik vol van hebben", aldus Van Heemst. Net zoals Rietkerk wil hij dat 
iemand langer de cel in gaat, als hij een ander zonder enkele aanleiding te lijf gaat. 
De overheid moet zonder terughoudendheid laten zien dat zij aan de kant staat van 
slachtoffers van geweld én van mensen die tegen geweld willen optreden, zo vinden 
de kamerleden. 
Tramconducteurs, politie- en gevangenispersoneel, ziekenhuismedewerkers, bus-
chauffeurs, medewerkers van sociale diensten en anderen die dagelijks een verhoogd 
risico lopen om met geweld te worden geconfronteerd, moeten erop kunnen rekenen 
dat belagers een strafverzwaring van eenderde tot de helft krijgen, aldus Van Heemst. 
PvdA en CDA vinden ook dat alcoholgebruik niet langer als excuus mag gelden voor 
gewelddadigheden. "We moeten juist het signaal verspreiden dat het extra ernstig is, 
als iemand met drank op een ander in elkaar slaat", zegt Van Heemst. Hoeveel extra 
straf een geweldpleger hiervoor krijgt, is nog onderwerp van overleg. 
In 1998 diende het kamerlid Van Heemst, samen met zijn collega Kalsbeek, ook al 
een initiatiefwetsvoorstel in om zinloos geweld zwaarder te bestraffen. Korthals, 
minister van Justitie, zag daar toen niets in. Hij zei te betwijfelen of zwaardere straffen 
helpen om geweld te voorkomen of te verminderen. 
De kamerleden Van Heemst en Rietkerk werken het voorstel de komende maanden 
uit, waarna het voor advies naar de Raad van State gaat. (ANP)  
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Nu je dit artikel leest, wil je er absoluut op reageren. Je besluit een ingezonden stuk te 
sturen. 
De volgende dag stuur je een brief naar Spits, met als bijlage een ingezonden stuk, dat je 
geplaatst wilt hebben in de rubriek Signaal. (In de rubriek Signaal worden elke vrijdag 
reacties van lezers geplaatst.) 
 

10p  27 Een brief 
 Deze brief richt je aan de redactie van Spits, Postbus 2620, 1000 CP Amsterdam. Je 

vertelt waarom je het ingezonden stuk geschreven hebt, verwijst naar het artikel in de 
Spits, verzoekt het artikel te plaatsen en noemt de rubriek. Let op: het ingezonden 
stuk is een bijlage bij deze brief. 

 
7p  28 Een ingezonden stuk 

 Schrijf als bijlage bij de brief het ingezonden stuk. Je verwijst naar het artikel in de 
Spits en geeft duidelijk aan waarom je het eens of oneens bent met de stelling van de 
minister van Justitie in 1998 dat zwaardere straffen niet helpen om zinloos geweld te 
voorkomen of te verminderen. Geef een overtuigend argument voor je mening. 
Ook geef je je mening over het voorstel van de kamerleden Van Heemst en Rietkerk. 
Deze willen, volgens alinea 3 van het artikel, misdrijven tegen bijvoorbeeld 
conducteurs zwaarder bestraffen dan geweldsmisdrijven tegen andere personen. Ook 
bij deze mening geef je duidelijk aan of je het er mee eens bent of niet. 

 

einde 300005-621o* 
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TEKST 1 
 
Kijk eerst naar de vragen, lees daarna pas (globaal) deze tekst. 
 
AGRESSIE OP HET ASFALT

1   TV-presentatrice Daphne Deckers 
kreeg onlangs te maken met agressie op 
de weg. Ze kreeg fikse ruzie met een op 
het eerste gezicht keurig uitziende fietser 
met aktetas, die vond dat zij te laat voor 5 

hem had geremd. Vanuit haar open raam 
ontstond er een woordenwisseling, die 
uitliep op een klap van de man in het 
gezicht van Daphne. Het ex-model was 
ontdaan en deed vervolgens aangifte bij de 10 

politie. Het verbaasde Daphne enorm dat 
zo’n keurige man met een aktetas ‘de 
dader’ was. 

2   Regel of uitzondering? Uit onderzoek 
van ‘Studiedag Verkeersagressie’ bleek 15 

dat niet alleen woest uitziende jonge 
mensen die door het verkeer razen zich 
agressief gedragen als weggebruiker. Ook 
keurige mensen reageren op deze manier 
alle stress en spanning uit hun dagelijks 20 

leven af op andere weggebruikers. Uit 
ditzelfde onderzoek kwam naar voren dat 
80% van de Nederlandse weggebruikers 
wel eens te maken krijgt met verhoogde 
verkeersagressie en zo‘n 33% zelfs 25 

geregeld. Maar liefst 53% geeft toe ooit 
zelf agressief te zijn geweest in het 
verkeer.  

3   De vorm van verkeersagressie is de 
laatste jaren veranderd. Bleef het vroeger 30 

bij wat nerveus knipperen met de lichten, 
het opsteken van de bekende middelvinger 
of met de wijsvinger naar het voorhoofd 
wijzen, tegenwoordig gaan mensen veel 
verder. Woedende automobilisten stappen 35 

steeds vaker uit en gaan met elkaar op de 
vuist, in extreme gevallen worden zelfs 
wapens gebruikt!  

4   Over de oorzaken van de toegenomen 
agressie in het verkeer verschillen 40 

deskundigen van mening. Eén van de 
verklaringen is dat mensen meer haast 
hebben, omdat er veel van hen verwacht 
wordt. Doordat het op de wegen steeds 

drukker is, kunnen ze niet opschieten. Het 45 

gevolg hiervan is frustratie. Doordat ze in 
alle drukte steeds het gevoel hebben dat 
ze hun afspraken niet kunnen nakomen, 
raken ze extra gefrustreerd en hoeft er 
maar weinig te gebeuren of ze reageren 50 

agressief. In rustige dorpjes blijkt weinig 
stress op de weg voor te komen en is dus 
weinig agressie, terwijl er in een overvolle 
stad of op een drukke snelweg veel meer 
agressie op het asfalt is.  55 

5   Daarnaast blijkt dat mobiel bellen in de 
auto vaak tot irritatie kan leiden. Dan 
hebben automobilisten hun aandacht niet 
meer goed bij de weg. Ze letten minder op 
andere weggebruikers en slingeren af en 60 

toe zelfs over de weg, tot ergernis van 
medeweggebruikers.   

6   Wellicht dat het in Nederland de 
hoogste tijd is om, net zoals in Amerika, 
een vereniging ‘road-ragers’ (‘boze 65 

weggebruikers’) op te richten. Deze 
Amerikaanse vereniging heeft tot doel 
automobilisten en andere weggebruikers 
voor te lichten over agressie in het verkeer. 
De vereniging probeert tegelijkertijd de 70 

mate van geweld op de weg terug te 
dringen. Amerikaanse automobilisten 
kunnen op de website van road-ragers.com 
zelfs het type auto en de nummerplaat van 
een ‘overtreder’ melden. Volgens de 75 

vereniging is deze manier van ‘aangeven’ 
van de overtreder beter dan onderweg zelf 
agressief reageren. “Mensen hebben dan 
een uitlaatklep, kunnen hun verhaal kwijt 
en tegelijkertijd wordt het al gauw duidelijk 80 

wie de probleemfiguren op de weg zijn”, 
luidt het commentaar van de vereniging.  

7   De Adviesdienst Verkeer en 
Vervoer van Rijkswaterstaat liet onderzoek 
doen naar de meest voorkomende vormen 85 

van agressie op de weg. Daaruit kwamen 
de volgende ‘verkeersagressie-hitparades’:
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naar: Onno Lakeman 
uit: D&D

 Top 4 waarover men
 zich onderweg opwindt 
  1. bumperkleven 
  2. hard rijden 
  3. snijden 
  4. door rood rijden 

Top 5 aanleiding voor 
eigen agressief gedrag 
1. links blijven rijden 
2. snijden 
3. langzaam rijden 
4. bumperkleven 
5. geen voorrang geven 

Adviezen van de 
verkeerspolitie! 
 

Rijtips van de verkeerspolitie om 
agressie onderweg te voorkomen 
 

*  houd twee seconden afstand en pas 
 uw snelheid aan 
* blijf niet onnodig aan de linkerkant  
 rijden 
* houd u uitsluitend bezig met  
 autorijden, dus niet kaartlezen,  
 telefoneren, muziekzender zoeken  
 et cetera 
* haal zo snel mogelijk in, dus haal 
 niet in als het verschil in snelheid niet 
 groot genoeg is 
* kijk vaak in de spiegels 

Vriendelijk en veiliger op 
de weg 
 

De ANWB is een veiligheidscampagne 
gestart om agressie in het verkeer te 
verminderen. Hoe kan het een stuk 
vriendelijker en veiliger onderweg 
worden? 
 

 1.  toon meer respect voor elkaar 
 2.  houd voldoende afstand 
 3.  rits volgens de regels 
 4.  rijd ontspannen 
 5.  denk en kijk vooruit 
 6.  haal slim en veilig in 
 7.  geef tijdig richting aan 
 8.  rijd niet onnodig links 
 9.  ga niet met alcohol of drugs achter 
  het stuur 
10. respecteer de verkeersregels 

Sticker tegen 
verkeersagressie 

Meedoen om het weer vriendelijker in het 
verkeer te maken? De Stichting Zinloos Geweld 

heeft een ‘stop agressie’- 
sticker gemaakt. Plak die op de 
achterruit van uw auto of achter 
op uw fiets. 

Help zo mee aan een  
gedragsverandering in het 

verkeer. Een ander verdient  
net zoveel respect als u! 

     Voor het bestellen van de sticker en 
                  voor meer info:  
             www.zinloos-geweld.nl. 
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TEKST 2 
 
DIEREN MIKPUNT VAN VANDALISME

1  Kater Willem uit Almelo, die door twee 
pubers in brand werd gestoken en 
vervolgens overleed, was nog niet zo lang 
geleden voorpaginanieuws. Net als merrie 
Banjer, babykameeltje Abdullah, kater 5 

Mans en pony Bobby. Al deze dieren 
werden gemarteld en gedood. Het aantal 
wrede mishandelingen van dieren lijkt toe 
te nemen. 

2  Aan de andere kant neemt de liefde 10 

tussen mens en dier soms ook buiten-
sporige vormen aan. Neem ex-filmster 
Brigitte Bardot. Zij is een vurig voor-
vechtster van de rechten van dieren en 
heeft in interviews vaak beweerd dat zij 15 

liever met dieren dan met mensen te doen 
heeft. En zij is lang niet de enige. Tegen-
over ieder die zijn konijntje mishandelt, 
kunnen we iemand plaatsen die zijn huis-
dier op het ziekelijke af vertroetelt. Wie 20 

vindt het nog iets bijzonders als een kat 
een dekentje draagt tegen de kou, tijdens 
de nacht altijd in bed mag slapen, voort-
durend op schoot zit, wordt geborsteld, 
gewassen en geaaid? Het is tegenwoordig 25 

mogelijk om voor je oude hond een plekje 
in een hondenbejaardentehuis te 
reserveren. In Amerika kijkt men er niet 
meer vreemd van op als een rijke dieren-
vriend een deel van zijn vermogen nalaat 30 

aan zijn geliefde viervoeter. De dierenliefde 
gaat in dergelijke gevallen wel heel ver.  

3  Mishandeling van dieren kan gemeld 
worden aan de politie of aan de Dieren-
bescherming. Hoewel die nog niet bij-35 

houden hoe vaak zoiets voorkomt, heeft 
Elly von Jessen, voorlichtster van de 
Dierenbescherming, de indruk dat het 
aantal incidenten toeneemt. "Het is in elk 
geval een gevoel dat we hebben en we zijn 40 

ook van plan om het uit te zoeken, samen 
met de politie." 

4  Belangrijk is het antwoord op de vraag 
waarom dierenmishandeling plaatsvindt. 
Von Jessen heeft hier wel een mening 45 

over. Zij woont in Eindhoven, waar 
gemeente en particulieren ganzen en 
zwanen uitzetten in de diverse vijvers om 

de schilderachtigheid te vergroten. "Die 
dieren daar worden regelmatig mishandeld 50 

en getreiterd. Het is verbijsterend dat er zo 
wordt omgesprongen met hulpeloze, soms 
tamme dieren. De daders zijn bekend. Het 
zijn vaak groepen jongeren die stoer willen 
doen. Gek genoeg zegt niemand er iets 55 

van. De dieren zijn kennelijk vogelvrij."  
5  Volgens Walter Matthys, kinder-

psychiater en bijzonder hoogleraar 
‘agressie bij kinderen’ aan de Universiteit 
Utrecht, heeft dierenmishandeling te 60 

maken met gestoord gedrag. Vijf procent 
van de kinderen heeft last van gedrags-
stoornissen.  

6  Volgens Dirk Boon, hoogleraar ‘dier en 
recht’ aan de Universiteit van Utrecht, is 65 

geweld tegen dieren van alle tijden. Het 
geeft blijkbaar een kick. Hij verwijst naar de 
stierengevechten in Spanje en Portugal: 
evenementen die wekelijks vele duizenden 
toeschouwers trekken, die juichen als de 70 

stier wordt gedood. Bij hanengevechten 
vinden mensen het vermakelijk om te zien 
hoe dieren elkaar net zo lang verwonden 
tot er één dood neervalt. Minder 
gewelddadig, maar ook dieronvriendelijk is 75 

het Oudnederlandse spel 'zwientie en 
knientie tikken'. Geblinddoekte kinderen 
jagen bij dit spel achter zwijntjes en 
konijntjes aan. Wie er het eerste eentje 
aantikt, heeft gewonnen. 80 

7  Overigens heeft hoogleraar Boon 
vooral bezwaar tegen grootschalige 
vormen van dierenmishandeling. Daarbij 
denkt hij bijvoorbeeld aan de duizenden 
dieren die voor dierproeven gebruikt 85 

worden, het fokken van honden met 
ernstige gebreken, kippen in veel te kleine 
ruimten in legbatterijen en de dieren die 
door hun eigenaar ergens achtergelaten 
worden (vorig jaar: vijftigduizend!). Hij vindt 90 

ons maar schijnheilig. "Krokodillentranen 
huilen over opgehangen poesjes, terwijl er 
jaarlijks miljoenen huisdieren door het riool 
worden gespoeld en muizen een pijnlijke 
vergiftigingsdood sterven. Dat klopt niet." 95 
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8  Hoogleraar Berry Spruyt heeft de 
indruk dat geweld tegen dieren niet alleen 
toeneemt, maar ook steeds wreder wordt 
en dat de daders vaak jong zijn: kinderen 
en tieners. Vooral dieren in kinder-100 

boerderijen blijken het vaak te moeten 
ontgelden. "Laatst zag ik in een kinder-
boerderij een paar kinderen zomaar op een 
geit springen. De ouders keken lachend 
toe. Dan vraag ik me af: waarom doen die 105 

ouders niets, ze zouden corrigerend 
moeten optreden."  Spruyt meent dat 
agressie jegens dieren vooral te maken 
heeft met het vervagen van normen en 
waarden bij sommige jongeren. “Je moet 110 

het vaak de ouders van die jongeren 
aanrekenen, als zij dergelijk gewelddadig 
gedrag tegenover dieren vertonen. Zij zijn 

immers verantwoordelijk voor de opvoeding 
van hun kinderen.” 115 

9  Volgens Spruyt moeten we geweld 
tegen dieren dan ook niet proberen op te 
lossen met ‘zomaar’ een oplossing. 
Bijvoorbeeld door het plaatsen van hekken 
om een kinderboerderij. "Dat lokt juist 120 

ongewenst gedrag uit. Jongeren willen met 
alle geweld over zo’n hek." Spruyt is ervan 
overtuigd dat de oplossing moet worden 
gezocht in de opvoeding. "Wij moeten 
geweld tegen dieren even sterk afkeuren 125 

als zinloos geweld tegen de medemens. 
Hier ligt duidelijk een taak voor de ouders. 
We moeten de ouders van die jongeren 
dan ook durven aanspreken op hun 
verantwoordelijkheden en hun voorbeeld-130 

functie."
 

 
          naar: Liesbeth Wytzes 
       uit: Elsevier, 26 mei 2001 
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TEKST 3 (ADVERTENTIE) 
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TEKST 4 
 
VECHTEN OM AFDANKERTJES 
 

 
 

1  'Alleen bruikbare kleding en schoenen 
a.u.b.' staat met grote witte letters op de 
donkergroene container voor de Albert Heijn 
in Breda. In een onopvallend hoekje staat 
dat de kledingcontainer van stichting CORO 5 

is en dat met de opgehaalde kleding het Ro-
nald McDonald Kinderfonds wordt gesteund. 
Meneer B. Rubbens heeft geen idee waar-
aan hij zijn 'bruikbare instappers' zojuist 
heeft geschonken. "Ik neem aan voor het 10 

goede doel. Anders voel ik me beetgeno-
men." 

2  Rubbens is niet de enige die geen weg 
weet in het woud van kledingcontainers. In 
Nederland verzamelen zowel charitatieve als 15 

commerciële instellingen tweedehands kle-

ding in containers. De containers van de 
commerciële instellingen lijken veel op die 
van de charitatieve instellingen. "De mensen 
weten niet precies of ze hun oude kleding 20 

afstaan aan een commerciële of een charita-
tieve instelling", zegt K. van Zwieten, direc-
teur van Kleding Inzameling Charitatieve In-
stellingen (KICI). "Dat moet veranderen", 
vindt de directeur, "voor de consument moet 25 

het duidelijk zijn of hij zijn kleding geeft aan 
een goed doel of aan een instelling die winst 
wil maken." 

3  Nederland kent vier grote charitatieve 
inzamelaars: KICI, Humana, het Leger des 30 

Heils en Mensen in Nood. Deze vier hebben 
het afgelopen jaar zo'n 31 miljoen kilo twee-

Opgehaalde 
kleding

Commerciële organisaties halen 25
mln kg aan textiel op. De goede-
doelinzamelaars halen samen 41
mln kg per jaar op. Waar gaat de 
opbrengst van de 4 grootste
charitatieve instanties naar toe?

Leger

des Heils
11 mln kg

Humana

10 mln kg
KICI

7 mln kg

Mensen

in Nood
3 mln kg

75% naar
sorteerbedrijf.

25% naar dak- en
thuislozen en

eigen tweedehands-
kledingwinkels.

Opbrengst voor
Nederlandse

projecten.

Eigen
sorteerbedrijf.

40% verkocht aan
Angola en Zambia.

60% verkocht aan
Oost-Europa.

Opbrengst voor
kinderhulp en

aidspreventie in
Angola en Zambia.

Kleding naar
sorteerbedrijven.

70% opbrengst
naar Amnesty
International.

30% naar kleinere
projecten in o.a.

Oost-Europa.

Kleding naar
sorteerbedrijven.

Opbrengst naar
kinderhulpprojecten

in Derde Wereld
en Oost-Europa.

Verwerking

Kleding
58%

Grondstof voor
wol-/tapijtindustrie 15%

Poetsdoeken 20%

Afval 7%
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dehands kleding ingezameld, vooral via kle-
dingcontainers, huis-aan-huisacties en de-
potinzamelingen. Daarnaast halen kleine in-35 

zamelaars jaarlijks ongeveer 10 miljoen kilo 
kleding op voor het goede doel. De commer-
ciële inzamelaars zijn jaarlijks goed voor 25 
miljoen kilo kleding. CORO is daarvan veruit 
de grootste met 10 miljoen kilo en 1500 con-40 

tainers, verspreid over het land.  
4  Het aanbod op de tweedehands 

kledingmarkt loopt terug. Er valt nog hooguit 
15 miljoen kilo extra te verdelen. De vier gro-
te charitatieve inzamelaars zullen er alles 45 

aan doen om daar de hand op te leggen. 
Maar ook de commerciële organisaties 
zullen niet stil zitten en proberen een deel 
van die 15 miljoen kilo binnen te halen. 

5  In dit gevecht om tweedehands kleding 50 

speelt de overheid een belangrijke rol. Het 
ministerie van VROM wil namelijk dat elke 
gemeente meer afgedankt textiel ophaalt. 
Richtlijn is 5 kilo per persoon per jaar. Dat 
betekent dat gemeenten graag kledingcon-55 

tainers zullen plaatsen. De gemeenten bepa-
len zelf welke organisatie de containers mag 
plaatsen. De charitatieve instellingen reke-
nen daarbij op de goodwill van de gemeente. 
Zij betalen de gemeente niet voor het plaat-60 

sen van containers. Het enige voordeel voor 
de gemeente is het respect van de burgers, 
omdat zij gratis medewerking verleent aan 
inzamelacties voor goede doelen. Dat is 
goed voor de public relations van de ge-65 

meente. De commerciële inzamelaars pak-
ken het zakelijker aan. Zij sluiten contracten 
af met gemeenten en willen fikse bedragen 
neertellen, van 500 tot 2500 euro per 
container per jaar. Het blijkt dat gemeenten 70 

gevoeliger worden voor een geldelijke ver-
goeding. Hierdoor winnen de commerciële 
bedrijven steeds meer terrein op deze lucra-
tieve markt. 

6  De vier 'goede-doelers' bundelen hun 75 

krachten voor een tegenoffensief. Ze bieden 
nu ook geld aan gemeenten: twintig procent 
van de netto-opbrengst, plus de wetenschap 
dat zij écht iets doen voor het goede doel. R. 
Stevens, directeur van CORO, ligt daar niet 80 

wakker van. Hij is bereid om meer geld op 
tafel te leggen, want hij weet dat de organi-
satie die het meest betaalt, het contract bin-
nensleept. 

7  Waar gaat de ingezamelde kleding naar 85 

toe? Het grootste gedeelte van het ingeza-
melde textiel gaat naar de zestig sorteerbe-
drijven in Nederland. Zij kopen de kleding 
van zowel de charitatieve als de commercië-
le inzamelaars. De gesorteerde kleding 90 

wordt in grote balen verscheept en in het 
buitenland doorverkocht aan handelaren. Het 
grote verschil tussen de charitatieve en de 
commerciële instellingen is de bestemming 
van het geld dat met deze activiteiten wordt 95 

opgebracht. Bij het charitatieve Humana bij-
voorbeeld gaat de opbrengst naar goede 
doelen in verschillende Afrikaanse landen. 
Het commerciële CORO daarentegen heeft 
jaarlijks een omzet van tien miljoen en be-100 

stemt daarvan slechts 80.000 euro voor een 
goed doel: het Ronald McDonald Kinder-
fonds. Na aftrek van alle kosten die het be-
drijf heeft gemaakt om de kleding in te 
zamelen, blijft er nog een forse winst over. 105 

8  De ingezamelde kleding die niet geschikt 
is voor de tweedehands markt, gaat meestal 
verloren als poetsdoek of belandt in de oven. 
Dit textiel is commercieel niet interessant. 
Ook hierover denken de 'goede-doelers' 110 

anders dan de ‘commerciëlen’. KICI bijvoor-
beeld werkt mee aan een experiment van de 
Design Academie (opleiding tot industrieel 
vormgever) in Eindhoven. Onlangs werden 
daar twee balen kleding geleverd, aanvanke-115 

lijk bestemd voor gebruik als poetsdoek. 
Maar nu luidde de opdracht er toch nog iets 
van te maken. Hoofddocente Hella Jongerius 
noemt de resultaten verbluffend. "Er zijn 
geperste vloertegels van gemaakt. Stukken 120 

jas zijn met polyester tot nieuwe jassen 
versmolten. En een stoelzitting is helemaal 
van hemdsmouwen gemaakt. Je kunt van 
niets iets maken." 

9  En meneer Rubbens uit Breda? De gulle 125 

gever van de instappers let er voortaan op 
dat hij zijn tweedehands spullen geeft aan 
organisaties die volledig gericht zijn op het 
goede doel. "Ik speur die containers wel op, 
al moet ik er een stukje voor omfietsen." 130 

 
naar: Fred Kramer 
uit: Algemeen Dagblad, 12 mei 2001 
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Examenopgaven VBO-MAVO-C 

2003 
 
 
 

 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID C 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dit examen bestaat uit 26 vragen en een samenvattingsopdracht. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 20 mei

13.30 - 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
TEKST 1  AGRESSIE OP HET ASFALT 
 

1p  1 In het artikel wordt een vergelijking getrokken tussen de verkeersagressie van vroeger en 
nu. Welk verschil wordt genoemd? 
Tegenwoordig 
A is men bozer dan vroeger. 
B is men nerveuzer dan vroeger. 
C schreeuwt men harder dan vroeger. 
D slaat men eerder dan vroeger. 
 

2p  2  Welke twee oorzaken worden in het artikel genoemd voor de toegenomen agressie in 
het verkeer? Noteer alleen de twee cijfers. 
1 alcoholisme, 2 haast, 3 jeugdige weggebruikers, 4 mobiel bellen 

 
1p  3 Welke instelling heeft tot doel verkeersagressie te onderzoeken? 

A Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat 
B ANWB 
C Vereniging van road-ragers 
D Verkeerspolitie 
 

1p  4 Uit de ‘verkeersagressie-hitparades’ blijkt dat mensen zich vooral storen aan 
weggebruikers die door rood rijden. Welke houding moeten weggebruikers volgens de 
ANWB ontwikkelen om deze overtreding te voorkomen? 
A alcohol- en drugsvrij rijden 
B ontspannen autorijden 
C respect tonen voor medeweggebruikers 
D verkeersregels respecteren 
 

1p  5 Bij wie moet je zijn als je een sticker tegen verkeersagressie wilt bestellen? 
A Adviesdienst Verkeer en Vervoer 
B ANWB 
C Stichting Zinloos Geweld 
D www.zinloos-geweld.nl 
 
 
TEKST 2  DIEREN MIKPUNT VAN VANDALISME 
 

1p  6 Wat is de functie van de eerste alinea? 
A de directe aanleiding tot het schrijven van het artikel noemen 
B de eindconclusie voorop plaatsen 
C een samenvatting van de rest van het artikel geven 
D het te bespreken probleem aangeven
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1p  7 Wat is de hoofdgedachte van alinea 2? 
A Buitensporige dierenmishandeling moet ter discussie worden gesteld. 
B Dierenmishandeling en dierenliefde gaan vaak samen. 
C Er zijn verschillende vormen van dierenliefde te geven. 
D Tegenover dierenmishandeling staat vaak vergaande dierenliefde. 
 

2p  8 “Belangrijk is het antwoord op de vraag waarom dierenmishandeling plaatsvindt.” (regels  
   43-44) In vier opeenvolgende alinea's worden verklaringen gegeven voor 

dierenmishandeling. 
 Wat is volgens alinea 4 een verklaring voor dierenmishandeling? Gebruik voor je 

antwoord niet meer dan 10 woorden. 
 

2p  9  Wat is volgens alinea 5 een verklaring voor dierenmishandeling? Gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 10 woorden. 

 
2p  10  Wat is volgens alinea 6 een verklaring voor dierenmishandeling? Gebruik voor je 

antwoord niet meer dan 10 woorden. 
 

2p  11  Wat is volgens alinea 8 een verklaring voor dierenmishandeling? Gebruik voor je 
antwoord niet meer dan 10 woorden. 

 
1p  12 “Hij vindt ons maar schijnheilig.” (regels 90-91) 

 Citeer een zin uit alinea 7 waaruit blijkt waarom hoogleraar Boon ons schijnheilig vindt. 
 

1p  13 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte weer van het artikel Dieren mikpunt van 
vandalisme? 
A De Dierenbescherming zoekt naar verklaringen voor de toenemende wrede 

dierenmishandelingen. 
B Dieren lijken steeds vaker doelwit te worden van mishandeling, waaraan vooral jongeren 

zich schuldig maken. 
C Geweld tegen dieren is niet alleen van deze tijd, maar van alle tijden en door veel 

mensen geaccepteerd. 
D Het op het ziekelijke af vertroetelen van huisdieren is ook een vorm van 

dierenmishandeling. 
 

1p  14 Wat is het voornaamste doel van de schrijfster van dit artikel? 
A de lezers aansporen iets te doen 
B de lezers een advies geven 
C de mening van verschillende deskundigen weergeven 
D haar eigen mening geven 
 
 
TEKST 3  (ADVERTENTIE) ‘GEEF GEHOOR!’  
 

1p  15 Wat is het voornaamste doel van deze advertentie? 
De lezers aansporen 
A geld te storten op giro 372. 
B informatie op te vragen bij Stichting Operation Eardrop.    
C kinderen van Kenya te helpen met leren. 
D kno-artsen die in Kenya willen helpen, financieel te ondersteunen. 
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1p  16 Wat is de belangrijkste functie van de foto van Bennie Jolink? 
De foto 
A laat zien dat ook een levensgenieter als Jolink aandacht heeft voor serieuze zaken. 
B onderstreept de ernst van de situatie in Kenya door de blik van Jolink. 
C suggereert dat Jolink de lezer persoonlijk aanspreekt. 
D trekt de aandacht, want Jolink is een bekende Nederlander. 
 

1p  17 Geef gehoor! Deze titel betekent dat iemand gevraagd wordt om op iets te reageren. 
Welke tweede betekenis kan de titel in deze advertentie hebben? 
A Doe aan ontwikkelingswerk. 
B Help Kenyaanse kinderen aan gehoor. 
C Luister naar Bennie Jolink. 
D Stort geld. 
 
 
TEKST 4  VECHTEN OM AFDANKERTJES 
 

1p  18 In de afbeelding boven de tekst wordt informatie gegeven over de bestemming van 
opgehaalde kleding. 
In welke alinea’s van het artikel wordt deze informatie vooral gebruikt? 
A alinea 1 en 2 
B alinea 3 en 4 
C alinea 5 en 6 
D alinea 7 en 8 
 

2p  19 In de regels 15-16 is sprake van charitatieve en commerciële instellingen. 
 Wat is volgens alinea 2 het doel van de charitatieve instellingen? Gebruik niet meer 

dan 10 woorden. 
 

2p  20  Wat is volgens alinea 2 het doel van de commerciële instellingen? Gebruik niet meer 
dan 10 woorden. 

 
1p  21 “In dit gevecht om tweedehands kleding speelt de overheid een belangrijke rol.”  
   (regels 50-51) 

Wat is die belangrijke rol van de overheid in het gevecht om tweedehands kleding? 
A Gemeenten bepalen welke organisaties kledingcontainers mogen plaatsen. 
B Gemeenten halen per inwoner meer tweedehands kleding op dan vroeger. 
C Gemeenten verdienen respect, omdat zij belangeloos tweedehands kleding 

inzamelen. 
D Gemeenten zamelen tweedehands kleding in en verdienen daar veel geld mee. 
 

1p  22 “Ook hierover denken de ‘goede-doelers’ anders dan de ‘commerciëlen’.” 
(regels 110-111) 
Waarover denken de ‘goede-doelers’ anders? 
A Over de bestemming van het geld en de bestemming van de kleding die niet geschikt 

is voor de tweedehands markt. 
B Over de bestemming van het geld en de bestemming van de tweedehands kleding. 
C Over de bestemming van tweedehands kleding en de bestemming van kleding die niet 

geschikt is voor de tweedehands markt. 
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1p  23 “Ik speur die containers wel op, …” zegt meneer Rubbens. (regel 129) 
Waardoor is het niet eenvoudig om de kledingcontainers van de charitatieve instellingen 
te vinden? 
A doordat de containers op onopvallende plaatsen in de gemeenten staan opgesteld 
B doordat de containers van de commerciële instellingen veel lijken op die van de 

charitatieve instellingen 
C doordat de mensen niet precies weten in welke gemeenten de containers van de 

charitatieve instellingen staan opgesteld 
D doordat er slechts vier grote charitatieve inzamelaars van tweedehands kleding zijn 
 

1p  24 Wat is het voornaamste doel van de schrijver van deze tekst? 
A ertoe aansporen iets te doen 
B gevoelens tot uitdrukking brengen 
C informeren 
D overtuigen van zijn mening 
 

1p  25 Welke zin geeft het beste de hoofdgedachte weer van het artikel Vechten om 
afdankertjes? 
A Commerciële en charitatieve instellingen beconcurreren elkaar op een aantrekkelijke 

markt voor tweedehands kleding. 
B  De overheid wil dat commerciële en charitatieve instellingen elk jaar meer 

tweedehands kleding inzamelen.   
C  Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de verdeling van de containers over 

commerciële en charitatieve instellingen. 
D  Voor de burgers is het niet duidelijk of zij hun tweedehands kleding afstaan aan 

commerciële of charitatieve instellingen. 
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Lees voor vraag 26 eerst de volgende tekst. 
 

Humana gaat oude kleding Hillegommers inzamelen 
 
Stichting Humana krijgt voortaan het alleenrecht om in de gemeente Hillegom huis-
aan-huis kleding en ander textiel in te zamelen. Deze liefdadigheidsinstelling had al op 
verschillende plaatsen in het dorp kledingcontainers staan, maar de Stichting Werk-
projecten had van de gemeente het alleenrecht gekregen bij het ophalen van spullen 
langs deuren. 'Werkprojecten' bestaat echter niet meer. Nu mag Humana het ophalen 
van kleding belangeloos overnemen. 
Humana geeft het geld dat wordt verdiend met de verkoop van de spullen aan 
verschillende goede doelen. Het is de bedoeling dat zes keer per jaar huis-aan-huis 
oude kleding wordt opgehaald. 
Andere organisaties zullen geen vergunning krijgen om spullen bij de Hillegommers 
op te halen. Wel kan het volgens de verantwoordelijke wethouder, A. Hulsebosch, 
voorkomen dat Humana niet zelf de goederen met de auto komt ophalen, maar dat dit 
gebeurt door Mensen in Nood, KICI, of het Leger des Heils, waarmee Humana 
samenwerkt. 
 
Janine Huismans 
Haarlems Dagblad, 21 november 2001  

 
 

1p  26 “De vier ‘goede-doelers’ bundelen hun krachten voor een tegenoffensief. Ze bieden nu 
ook geld aan gemeenten: …” (regels 75-77) 
Heeft Humana volgens bovenstaand artikel uit het Haarlems Dagblad geld geboden om 
huis-aan-huis kleding in te zamelen? 
A Ja, want Humana heeft het alleenrecht om kleding in te zamelen verworven. 
B Ja, want Humana verdient geld met het inzamelen van kleding. 
C Nee, want Humana heeft het kleding ophalen belangeloos mogen overnemen van de 

Stichting Werkprojecten. 
D Nee, want liefdadigheidsinstellingen mogen in de gemeente Hillegom gratis kleding 

inzamelen. 
 
 
TEKST 5  SAMENVATTINGSOPDRACHT  LICHAAMSTAAL 
 

12p  27 Vat de tekst Lichaamstaal samen in maximaal 125 woorden. Besteed daarbij alleen 
aandacht aan de volgende onderdelen van de tekst: 
1 hoezeer de lichaamstaal bij een ontmoeting de communicatie bepaalt 
2 drie functies die lichaamstaal binnen de verbale communicatie kan hebben  
3 de verklaring voor de betrouwbaarheid van informatie uit lichaamstaal 
4 de drie manieren waarop iemand lichaamstaal verwerft  
5 het probleem dat zich door lichaamstaal kan voordoen bij communicatie tussen mensen 
uit verschillende culturen 
6 de drie vaardigheden die in trainingen ‘lichaamstaal’ aan de orde komen. 

 Schrijf je samenvatting in volledige zinnen. Gebruik geen telegramstijl. 
 
 

einde 300005-501o* 
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 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID C 
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TEKST 1  AGRESSIE OP HET ASFALT 
 
Kijk eerst naar de vragen, lees daarna pas (globaal) deze tekst. 
 
AGRESSIE OP HET ASFALT 
 

1   TV-presentatrice Daphne Deckers 
kreeg onlangs te maken met agressie op 
de weg. Ze kreeg fikse ruzie met een op 
het eerste gezicht keurig uitziende fietser 
met aktetas, die vond dat zij te laat voor 5 

hem had geremd. Vanuit haar open raam 
ontstond er een woordenwisseling, die 
uitliep op een klap van de man in het 
gezicht van Daphne. Het ex-model was 
ontdaan en deed vervolgens aangifte bij de 10 

politie. Het verbaasde Daphne enorm dat 
zo’n keurige man met een aktetas ‘de 
dader’ was. 

2   Regel of uitzondering? Uit onderzoek 
van ‘Studiedag Verkeersagressie’ bleek 15 

dat niet alleen woest uitziende jonge 
mensen die door het verkeer razen zich 
agressief gedragen als weggebruiker. Ook 
keurige mensen reageren op deze manier 
alle stress en spanning uit hun dagelijks 20 

leven af op andere weggebruikers. Uit 
ditzelfde onderzoek kwam naar voren dat 
80% van de Nederlandse weggebruikers 
wel eens te maken krijgt met verhoogde 
verkeersagressie en zo‘n 33% zelfs 25 

geregeld. Maar liefst 53% geeft toe ooit 
zelf agressief te zijn geweest in het 
verkeer.  

3   De vorm van verkeersagressie is de 
laatste jaren veranderd. Bleef het vroeger 30 

bij wat nerveus knipperen met de lichten, 
het opsteken van de bekende middelvinger 
of met de wijsvinger naar het voorhoofd 
wijzen, tegenwoordig gaan mensen veel 
verder. Woedende automobilisten stappen 35 

steeds vaker uit en gaan met elkaar op de 
vuist, in extreme gevallen worden zelfs 
wapens gebruikt!  

4   Over de oorzaken van de toegenomen 
agressie in het verkeer verschillen 40 

deskundigen van mening. Eén van de 
verklaringen is dat mensen meer haast 
hebben, omdat er veel van hen verwacht 
wordt. Doordat het op de wegen steeds 

drukker is, kunnen ze niet opschieten. Het 45 

gevolg hiervan is frustratie. Doordat ze in 
alle drukte steeds het gevoel hebben dat 
ze hun afspraken niet kunnen nakomen, 
raken ze extra gefrustreerd en hoeft er 
maar weinig te gebeuren of ze reageren 50 

agressief. In rustige dorpjes blijkt weinig 
stress op de weg voor te komen en is dus 
weinig agressie, terwijl er in een overvolle 
stad of op een drukke snelweg veel meer 
agressie op het asfalt is.  55 

5   Daarnaast blijkt dat mobiel bellen in de 
auto vaak tot irritatie kan leiden. Dan 
hebben automobilisten hun aandacht niet 
meer goed bij de weg. Ze letten minder op 
andere weggebruikers en slingeren af en 60 

toe zelfs over de weg, tot ergernis van 
medeweggebruikers.   

6   Wellicht dat het in Nederland de 
hoogste tijd is om, net zoals in Amerika, 
een vereniging ‘road-ragers’ (‘boze 65 

weggebruikers’) op te richten. Deze 
Amerikaanse vereniging heeft tot doel 
automobilisten en andere weggebruikers 
voor te lichten over agressie in het verkeer. 
De vereniging probeert tegelijkertijd de 70 

mate van geweld op de weg terug te 
dringen. Amerikaanse automobilisten 
kunnen op de website van road-ragers.com 
zelfs het type auto en de nummerplaat van 
een ‘overtreder’ melden. Volgens de 75 

vereniging is deze manier van ‘aangeven’ 
van de overtreder beter dan onderweg zelf 
agressief reageren. “Mensen hebben dan 
een uitlaatklep, kunnen hun verhaal kwijt 
en tegelijkertijd wordt het al gauw duidelijk 80 

wie de probleemfiguren op de weg zijn”, 
luidt het commentaar van de vereniging.  

7   De Adviesdienst Verkeer en 
Vervoer van Rijkswaterstaat liet onderzoek 
doen naar de meest voorkomende vormen 85 

van agressie op de weg. Daaruit kwamen 
de volgende ‘verkeersagressie-hitparades’:
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naar een artikel van Onno Lakeman, 
D&D

 Top 4 waarover men
 zich onderweg opwindt 
  1. bumperkleven 
  2. hard rijden 
  3. snijden 
  4. door rood rijden 

Top 5 aanleiding voor 
eigen agressief gedrag 
1. links blijven rijden 
2. snijden 
3. langzaam rijden 
4. bumperkleven 
5. geen voorrang geven 

Adviezen van de 
verkeerspolitie! 
 

Rijtips van de verkeerspolitie om 
agressie onderweg te voorkomen 
 

*  houd twee seconden afstand en pas 
 uw snelheid aan 
* blijf niet onnodig aan de linkerkant  
 rijden 
* houd u uitsluitend bezig met  
 autorijden, dus niet kaartlezen,  
 telefoneren, muziekzender zoeken  
 et cetera 
* haal zo snel mogelijk in, dus haal 
 niet in als het verschil in snelheid niet 
 groot genoeg is 
* kijk vaak in de spiegels 

Vriendelijk en veiliger op 
de weg 
 

De ANWB is een veiligheidscampagne 
gestart om agressie in het verkeer te 
verminderen. Hoe kan het een stuk 
vriendelijker en veiliger onderweg 
worden? 
 

 1.  toon meer respect voor elkaar 
 2.  houd voldoende afstand 
 3.  rits volgens de regels 
 4.  rijd ontspannen 
 5.  denk en kijk vooruit 
 6.  haal slim en veilig in 
 7.  geef tijdig richting aan 
 8.  rijd niet onnodig links 
 9.  ga niet met alcohol of drugs achter 
   het stuur 
10. respecteer de verkeersregels 

Sticker tegen 
verkeersagressie 

Meedoen om het weer vriendelijker in het 
verkeer te maken? De Stichting Zinloos Geweld 

heeft een ‘stop agressie’- 
sticker gemaakt. Plak die op de 
achterruit van uw auto of achter 
op uw fiets. 

Help zo mee aan een  
gedragsverandering in het 

verkeer. Een ander verdient  
net zoveel respect als u! 

     Voor het bestellen van de sticker en 
                  voor meer info:  
             www.zinloos-geweld.nl. 

Pagina: 1061Voor 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).



300005-501t 4  

TEKST 2  DIEREN MIKPUNT VAN VANDALISME 
 
DIEREN MIKPUNT VAN VANDALISME 
 

1  Kater Willem uit Almelo, die door twee 
pubers in brand werd gestoken en 
vervolgens overleed, was nog niet zo lang 
geleden voorpaginanieuws. Net als merrie 
Banjer, babykameeltje Abdullah, kater 5 

Mans en pony Bobby. Al deze dieren 
werden gemarteld en gedood. Het aantal 
wrede mishandelingen van dieren lijkt toe 
te nemen. 

2  Aan de andere kant neemt de liefde 10 

tussen mens en dier soms ook buiten-
sporige vormen aan. Neem ex-filmster 
Brigitte Bardot. Zij is een vurig voor-
vechtster van de rechten van dieren en 
heeft in interviews vaak beweerd dat zij 15 

liever met dieren dan met mensen te doen 
heeft. En zij is lang niet de enige. Tegen-
over ieder die zijn konijntje mishandelt, 
kunnen we iemand plaatsen die zijn huis-
dier op het ziekelijke af vertroetelt. Wie 20 

vindt het nog iets bijzonders als een kat 
een dekentje draagt tegen de kou, tijdens 
de nacht altijd in bed mag slapen, voort-
durend op schoot zit, wordt geborsteld, 
gewassen en geaaid? Het is tegenwoordig 25 

mogelijk om voor je oude hond een plekje 
in een hondenbejaardentehuis te 
reserveren. In Amerika kijkt men er niet 
meer vreemd van op als een rijke dieren-
vriend een deel van zijn vermogen nalaat 30 

aan zijn geliefde viervoeter. De dierenliefde 
gaat in dergelijke gevallen wel heel ver.  

3  Mishandeling van dieren kan gemeld 
worden aan de politie of aan de Dieren-
bescherming. Hoewel die nog niet bij-35 

houden hoe vaak zoiets voorkomt, heeft 
Elly von Jessen, voorlichtster van de 
Dierenbescherming, de indruk dat het 
aantal incidenten toeneemt. "Het is in elk 
geval een gevoel dat we hebben en we zijn 40 

ook van plan om het uit te zoeken, samen 
met de politie." 

4  Belangrijk is het antwoord op de vraag 
waarom dierenmishandeling plaatsvindt. 
Von Jessen heeft hier wel een mening 45 

over. Zij woont in Eindhoven, waar 
gemeente en particulieren ganzen en 
zwanen uitzetten in de diverse vijvers om 

de schilderachtigheid te vergroten. "Die 
dieren daar worden regelmatig mishandeld 50 

en getreiterd. Het is verbijsterend dat er zo 
wordt omgesprongen met hulpeloze, soms 
tamme dieren. De daders zijn bekend. Het 
zijn vaak groepen jongeren die stoer willen 
doen. Gek genoeg zegt niemand er iets 55 

van. De dieren zijn kennelijk vogelvrij."  
5  Volgens Walter Matthys, kinder-

psychiater en bijzonder hoogleraar 
‘agressie bij kinderen’ aan de Universiteit 
Utrecht, heeft dierenmishandeling te 60 

maken met gestoord gedrag. Vijf procent 
van de kinderen heeft last van gedrags-
stoornissen.  

6  Volgens Dirk Boon, hoogleraar ‘dier en 
recht’ aan de Universiteit van Utrecht, is 65 

geweld tegen dieren van alle tijden. Het 
geeft blijkbaar een kick. Hij verwijst naar de 
stierengevechten in Spanje en Portugal: 
evenementen die wekelijks vele duizenden 
toeschouwers trekken, die juichen als de 70 

stier wordt gedood. Bij hanengevechten 
vinden mensen het vermakelijk om te zien 
hoe dieren elkaar net zo lang verwonden 
tot er één dood neervalt. Minder 
gewelddadig, maar ook dieronvriendelijk is 75 

het Oudnederlandse spel 'zwientie en 
knientie tikken'. Geblinddoekte kinderen 
jagen bij dit spel achter zwijntjes en 
konijntjes aan. Wie er het eerste eentje 
aantikt, heeft gewonnen. 80 

7  Overigens heeft hoogleraar Boon 
vooral bezwaar tegen grootschalige 
vormen van dierenmishandeling. Daarbij 
denkt hij bijvoorbeeld aan de duizenden 
dieren die voor dierproeven gebruikt 85 

worden, het fokken van honden met 
ernstige gebreken, kippen in veel te kleine 
ruimten in legbatterijen en de dieren die 
door hun eigenaar ergens achtergelaten 
worden (vorig jaar: vijftigduizend!). Hij vindt 90 

ons maar schijnheilig. "Krokodillentranen 
huilen over opgehangen poesjes, terwijl er 
jaarlijks miljoenen huisdieren door het riool 
worden gespoeld en muizen een pijnlijke 
vergiftigingsdood sterven. Dat klopt niet." 95 
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8  Hoogleraar Berry Spruyt heeft de 
indruk dat geweld tegen dieren niet alleen 
toeneemt, maar ook steeds wreder wordt 
en dat de daders vaak jong zijn: kinderen 
en tieners. Vooral dieren in kinder-100 

boerderijen blijken het vaak te moeten 
ontgelden. "Laatst zag ik in een kinder-
boerderij een paar kinderen zomaar op een 
geit springen. De ouders keken lachend 
toe. Dan vraag ik me af: waarom doen die 105 

ouders niets, ze zouden corrigerend 
moeten optreden."  Spruyt meent dat 
agressie jegens dieren vooral te maken 
heeft met het vervagen van normen en 
waarden bij sommige jongeren. “Je moet 110 

het vaak de ouders van die jongeren 
aanrekenen, als zij dergelijk gewelddadig 
gedrag tegenover dieren vertonen. Zij zijn 

immers verantwoordelijk voor de opvoeding 
van hun kinderen.” 115 

9  Volgens Spruyt moeten we geweld 
tegen dieren dan ook niet proberen op te 
lossen met ‘zomaar’ een oplossing. 
Bijvoorbeeld door het plaatsen van hekken 
om een kinderboerderij. "Dat lokt juist 120 

ongewenst gedrag uit. Jongeren willen met 
alle geweld over zo’n hek." Spruyt is ervan 
overtuigd dat de oplossing moet worden 
gezocht in de opvoeding. "Wij moeten 
geweld tegen dieren even sterk afkeuren 125 

als zinloos geweld tegen de medemens. 
Hier ligt duidelijk een taak voor de ouders. 
We moeten de ouders van die jongeren 
dan ook durven aanspreken op hun 
verantwoordelijkheden en hun voorbeeld-130 

functie."
 

 
                        naar een artikel van Liesbeth Wytzes 

             Elsevier, 26 mei 2001 
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TEKST 3  (ADVERTENTIE) ‘GEEF GEHOOR!’  
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TEKST 4  VECHTEN OM AFDANKERTJES 
 

 
 

1  'Alleen bruikbare kleding en schoenen 
a.u.b.' staat met grote witte letters op de 
donkergroene container voor de Albert Heijn 
in Breda. In een onopvallend hoekje staat 
dat de kledingcontainer van stichting CORO 5 

is en dat met de opgehaalde kleding het Ro-
nald McDonald Kinderfonds wordt gesteund. 
Meneer B. Rubbens heeft geen idee waar-
aan hij zijn 'bruikbare instappers' zojuist 
heeft geschonken. "Ik neem aan voor het 10 

goede doel. Anders voel ik me beetgeno-
men." 

2  Rubbens is niet de enige die geen weg 
weet in het woud van kledingcontainers. In 
Nederland verzamelen zowel charitatieve als 15 

commerciële instellingen tweedehands kle-

ding in containers. De containers van de 
commerciële instellingen lijken veel op die 
van de charitatieve instellingen. "De mensen 
weten niet precies of ze hun oude kleding 20 

afstaan aan een commerciële of een charita-
tieve instelling", zegt K. van Zwieten, direc-
teur van Kleding Inzameling Charitatieve In-
stellingen (KICI). "Dat moet veranderen", 
vindt de directeur, "voor de consument moet 25 

het duidelijk zijn of hij zijn kleding geeft aan 
een goed doel of aan een instelling die winst 
wil maken." 

3  Nederland kent vier grote charitatieve 
inzamelaars: KICI, Humana, het Leger des 30 

Heils en Mensen in Nood. Deze vier hebben 
het afgelopen jaar zo'n 31 miljoen kilo twee-

Opgehaalde 
kleding

Commerciële organisaties halen 25
mln kg aan textiel op. De goede-
doelinzamelaars halen samen 41
mln kg per jaar op. Waar gaat de 
opbrengst van de 4 grootste
charitatieve instanties naar toe?

Leger

des Heils
11 mln kg

Humana

10 mln kg
KICI

7 mln kg

Mensen

in Nood
3 mln kg

75% naar
sorteerbedrijf.

25% naar dak- en
thuislozen en

eigen tweedehands-
kledingwinkels.

Opbrengst voor
Nederlandse

projecten.

Eigen
sorteerbedrijf.

40% verkocht aan
Angola en Zambia.

60% verkocht aan
Oost-Europa.

Opbrengst voor
kinderhulp en

aidspreventie in
Angola en Zambia.

Kleding naar
sorteerbedrijven.

70% opbrengst
naar Amnesty
International.

30% naar kleinere
projecten in o.a.

Oost-Europa.

Kleding naar
sorteerbedrijven.

Opbrengst naar
kinderhulpprojecten

in Derde Wereld
en Oost-Europa.

Verwerking

Kleding
58%

Grondstof voor
wol-/tapijtindustrie 15%

Poetsdoeken 20%

Afval 7%
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dehands kleding ingezameld, vooral via kle-
dingcontainers, huis-aan-huisacties en de-
potinzamelingen. Daarnaast halen kleine in-35 

zamelaars jaarlijks ongeveer 10 miljoen kilo 
kleding op voor het goede doel. De commer-
ciële inzamelaars zijn jaarlijks goed voor 25 
miljoen kilo kleding. CORO is daarvan veruit 
de grootste met 10 miljoen kilo en 1500 con-40 

tainers, verspreid over het land.  
4  Het aanbod op de tweedehands 

kledingmarkt loopt terug. Er valt nog hooguit 
15 miljoen kilo extra te verdelen. De vier gro-
te charitatieve inzamelaars zullen er alles 45 

aan doen om daar de hand op te leggen. 
Maar ook de commerciële organisaties 
zullen niet stil zitten en proberen een deel 
van die 15 miljoen kilo binnen te halen. 

5  In dit gevecht om tweedehands kleding 50 

speelt de overheid een belangrijke rol. Het 
ministerie van VROM wil namelijk dat elke 
gemeente meer afgedankt textiel ophaalt. 
Richtlijn is 5 kilo per persoon per jaar. Dat 
betekent dat gemeenten graag kledingcon-55 

tainers zullen plaatsen. De gemeenten bepa-
len zelf welke organisatie de containers mag 
plaatsen. De charitatieve instellingen reke-
nen daarbij op de goodwill van de gemeente. 
Zij betalen de gemeente niet voor het plaat-60 

sen van containers. Het enige voordeel voor 
de gemeente is het respect van de burgers, 
omdat zij gratis medewerking verleent aan 
inzamelacties voor goede doelen. Dat is 
goed voor de public relations van de ge-65 

meente. De commerciële inzamelaars pak-
ken het zakelijker aan. Zij sluiten contracten 
af met gemeenten en willen fikse bedragen 
neertellen, van 500 tot 2500 euro per 
container per jaar. Het blijkt dat gemeenten 70 

gevoeliger worden voor een geldelijke ver-
goeding. Hierdoor winnen de commerciële 
bedrijven steeds meer terrein op deze lucra-
tieve markt. 

6  De vier 'goede-doelers' bundelen hun 75 

krachten voor een tegenoffensief. Ze bieden 
nu ook geld aan gemeenten: twintig procent 
van de netto-opbrengst, plus de wetenschap 
dat zij écht iets doen voor het goede doel. R. 
Stevens, directeur van CORO, ligt daar niet 80 

wakker van. Hij is bereid om meer geld op 
tafel te leggen, want hij weet dat de organi-
satie die het meest betaalt, het contract bin-
nensleept. 

7  Waar gaat de ingezamelde kleding naar 85 

toe? Het grootste gedeelte van het ingeza-
melde textiel gaat naar de zestig sorteerbe-
drijven in Nederland. Zij kopen de kleding 
van zowel de charitatieve als de commercië-
le inzamelaars. De gesorteerde kleding 90 

wordt in grote balen verscheept en in het 
buitenland doorverkocht aan handelaren. Het 
grote verschil tussen de charitatieve en de 
commerciële instellingen is de bestemming 
van het geld dat met deze activiteiten wordt 95 

opgebracht. Bij het charitatieve Humana bij-
voorbeeld gaat de opbrengst naar goede 
doelen in verschillende Afrikaanse landen. 
Het commerciële CORO daarentegen heeft 
jaarlijks een omzet van tien miljoen en be-100 

stemt daarvan slechts 80.000 euro voor een 
goed doel: het Ronald McDonald Kinder-
fonds. Na aftrek van alle kosten die het be-
drijf heeft gemaakt om de kleding in te 
zamelen, blijft er nog een forse winst over. 105 

8  De ingezamelde kleding die niet geschikt 
is voor de tweedehands markt, gaat meestal 
verloren als poetsdoek of belandt in de oven. 
Dit textiel is commercieel niet interessant. 
Ook hierover denken de 'goede-doelers' 110 

anders dan de ‘commerciëlen’. KICI bijvoor-
beeld werkt mee aan een experiment van de 
Design Academie (opleiding tot industrieel 
vormgever) in Eindhoven. Onlangs werden 
daar twee balen kleding geleverd, aanvanke-115 

lijk bestemd voor gebruik als poetsdoek. 
Maar nu luidde de opdracht er toch nog iets 
van te maken. Hoofddocente Hella Jongerius 
noemt de resultaten verbluffend. "Er zijn 
geperste vloertegels van gemaakt. Stukken 120 

jas zijn met polyester tot nieuwe jassen 
versmolten. En een stoelzitting is helemaal 
van hemdsmouwen gemaakt. Je kunt van 
niets iets maken." 

9  En meneer Rubbens uit Breda? De gulle 125 

gever van de instappers let er voortaan op 
dat hij zijn tweedehands spullen geeft aan 
organisaties die volledig gericht zijn op het 
goede doel. "Ik speur die containers wel op, 
al moet ik er een stukje voor omfietsen." 130 

 
naar een artikel van Fred Kramer 
Algemeen Dagblad, 12 mei 2001 
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TEKST 5  SAMENVATTINGSOPDRACHT  LICHAAMSTAAL 
 

1  Ze bestaan nog steeds: mensen zonder 
telefoon en internet. Niks bellen of mailen. 
Wie met hen wil communiceren, zal naar 
hen toe moeten gaan. Vooral bij ingewik-
kelde kwesties kan het voor beide partijen 5 

een groot voordeel zijn om elkaar lijfelijk te 
ontmoeten. Het biedt namelijk de mogelijk-
heid om bij het gesprek ook lichaamstaal te 
gebruiken. Een taal die met de opkomst 
van nieuwe communicatiemiddelen meer 10 

en meer lijkt te worden onderschat. 
2  Lichaamstaal bepaalt in hoge mate de 

kwaliteit van communicatie. Dat is in de 
jaren zeventig overtuigend en wetenschap-
pelijk aangetoond. In een ontmoeting tus-15 

sen mensen blijkt tweederde van de com-
municatiesignalen non-verbaal te zijn. Dat 
wil zeggen dat de uitwisseling van informa-
tie niet alleen met woorden, maar bijvoor-
beeld ook met gelaatsuitdrukkingen, 20 

stembuigingen, lichaamshouding en geba-
ren gebeurt. Het overbrengen van gevoe-
lens doen we zelfs voor 93 procent zonder 
woorden te gebruiken. 

3  Lichaamstaal ondersteunt of vervangt 25 

verbale informatie. Je kunt ‘ja’ zeggen 
maar ook ‘ja’ knikken. Iemand kan ook ver-
bale informatie tegenspreken, bijvoorbeeld 
door iets met woorden te bevestigen, maar 
tegelijkertijd twijfelend te kijken of de 30 

schouders op te halen. Iemand kan verbale 
informatie bekrachtigen, bijvoorbeeld door 
met de vuist op tafel te slaan. Lichaamstaal 
kan een gevoelswaarde aan het gesproken 
woord toevoegen, denk aan een bemoedi-35 

gend schouderklopje. Met lichaamstaal 
wordt niet alleen de verhouding tussen 
mensen uitgedrukt (Wie is hier de baas?), 
maar ook het gesprek in een bepaalde 
richting geduwd, bijvoorbeeld door weg te 40 

kijken, te zuchten of te knikken. 
4  Een belangrijk deel van al die signalen 

wordt onbewust uitgezonden. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat de informatie die in 
lichaamstaal verpakt zit, veel betrouwbaar-45 

der is dan die in het gesproken of geschre-
ven woord. Mensen kunnen met woorden 
liegen dat het gedrukt staat, maar leuge-
naars verraden zichzelf meestal onbewust 
door de blik in hun ogen, de uitdrukking op 50 

hun gelaat en de houding van hun lichaam. 
Mensen kunnen zich nog zo aardig en be-

scheiden proberen voor te doen, toch kan 
de arrogantie van hun gezicht druipen. Niet 
voor niets vallen veel personen publiekelijk 55 

door de mand als het oog van de camera 
op hen wordt gericht. 

5  Lichaamstaal is voor een deel erfelijk. 
Vooral de gelaatsuitdrukkingen, gebaren 
en lichaamshoudingen die emoties als ver-60 

driet, vreugde, woede en verrassing uit-
drukken, zijn algemeen. Een glimlach om 
de lippen drukt in de hele wereld vriende-
lijkheid uit. Deze aangeboren lichaams-
signalen worden zelfs door zuigelingen ge-65 

bruikt en herkend. En ook blind geboren 
mensen gebruiken ze. 

6  Andere lichaamssignalen worden vanaf 
de geboorte afgekeken van belangrijke 
personen in de omgeving van zuigelingen, 70 

kleuters en kinderen. Hoe hoger de status 
van een persoon, hoe meer een kind ge-
neigd is zijn of haar lichaamstaal over te 
nemen. Kijk maar naar vaders en zonen: 
als de vader zijn mannelijkheid doorgaans 75 

uitdrukt door in de cowboyhouding rechtop 
met zijn benen uit elkaar, zijn handen aan 
de broekriem en zijn hoofd licht opgeheven 
te staan, dan zal de zoon dat vroeg of laat 
na-apen. 80 

7  Weer andere lichaamssignalen moeten 
doelbewust worden aangeleerd. Geen en-
kel kind zal uit zichzelf zijn hand uitsteken 
ter begroeting. Dat moet worden geoefend. 
Hetzelfde geldt voor knipogen, zwaaien en 85 

kussen. 
8  Afgekeken, maar vooral aangeleerde 

lichaamstaal is cultuurgebonden. Een 
knipoog wil in Nederland zeggen dat je een 
grapje maakt. In Somalië is het een onge-90 

paste en beledigende seksuele uitnodiging. 
Van de duim en wijsvinger een O maken, 
wil hier zoveel zeggen als okay. In andere 
landen geeft de maker van het gebaar er-
mee te kennen dat hij homoseksueel is. 95 

Het verkeerd opvatten van lichaamstaal 
kan een belangrijke oorzaak ervan zijn, dat 
het communiceren, onderhandelen en za-
ken doen met iemand van een andere cul-
tuur soms zo moeizaam verloopt. 100 

9  Vooral voor mensen die het in hun 
beroep moeten hebben van goede per-
soonlijke communicatietechnieken, is het 
beheersen van de lichaamstaal erg belang-
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rijk. Sinds de jaren zeventig zijn de weten-105 

schappelijke ontdekkingen op dit gebied 
dan ook veelvuldig omgezet in trainingen. 
Politici, managers, vertegenwoordigers, 
advocaten, politieagenten en dergelijke 
laten zich graag door deskundigen vertel-110 

len hoe zij hun lichaam kunnen gebruiken 
om een boodschap over te brengen. Hoe 
zij geloofwaardig, betrouwbaar, gezagheb-
bend, superieur en wat al niet over kunnen 
komen. 115 

10  Ze worden getraind in drie zaken. Om 
te beginnen het bewust waarnemen van 
eigen lichaamssignalen die van invloed zijn 
op de communicatie met anderen. Dat lijkt 
makkelijker dan het is, want zoals gezegd 120 

worden veel lichaamssignalen onbewust en 
argeloos uitgezonden. Probeer iemand 

maar eens duidelijk te maken hoe en 
waarom hij of zij ijdel en onsympathiek 
overkomt. In de tweede plaats leren zij om 125 

de lichaamstaal van anderen goed te be-
grijpen. En tot slot leren ze natuurlijk deze 
kennis te gebruiken om de communicatie te 
verbeteren dan wel naar eigen hand te zet-
ten. Een paar simpele voorbeelden: op-130 

staan terwijl men doorpraat, is een veelge-
bruikte truc om een gesprek vriendelijk 
doch doeltreffend te beëindigen. Heel even 
verveeld wegkijken maakt de ander direct 
onzeker. 135 

11  Het is duidelijk dat wie geen training in 
non-verbale communicatietechnieken heeft 
gehad, in het nadeel kan zijn. Daarom is 
een beknopte cursus lichaamstaal van top 
tot teen voor iedereen aan te bevelen. 140 

 
      naar een artikel van José van der Sman 
      Elsevier, 5 mei 2001 
 

300005-501t* 
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Examenopgaven VBO-MAVO-C 

2003 
 
 
 

 NEDERLANDS SCHRIJFVAARDIGHEID C 

 OPSTEL 

 

 NEDERLANDS SCHRIJFVAARDIGHEID C 

 FUNCTIONEEL SCHRIJVEN 

 
 
 
 
 

 
 
Achter dit voorblad zitten de opgaven van zowel "Opstel" als "Functioneel schrijven". 
 

 

tijdvak 1
dinsdag 27 mei

09.00 – 11.00 uur
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Examenopgaven VBO-MAVO-C 

2003 
tijdvak 1 

dinsdag 27 mei 
09.00 –11.00 uur 

 NEDERLANDS SCHRIJFVAARDIGHEID C 

 FUNCTIONEEL SCHRIJVEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkboekje. 

Dit examen bestaat uit 5 opdrachten. 
Voor elk opdrachtnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 180 punten te behalen. 
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FUNCTIONEEL SCHRIJVEN 
 
 
Dit examen bestaat uit vijf opdrachten. 
Lees voor elke opdracht eerst de informatie en maak de opdrachten wanneer dat wordt 
aangegeven. 
 
Verplaats je in de volgende situatie en bedenk daarbij dat als er in een opdracht ‘je’, ‘jij’ of 
‘jou(w)’ staat, je telkens je eigen naam en/of adres en/of postcode en/of woonplaats en/of 
geboortedatum en/of geboorteplaats moet vermelden. 
 
DE VOLTREFFERS is een bekende naam bij de sportliefhebbers in jouw woonplaats. Het 
is een gezellige volleybalvereniging en jij bent al een paar jaar lid. 
In een artikel in het septembernummer van het clubblad Het Trefpunt lees je dat jouw club 
in december 2002 het 50-jarig bestaan viert. Dat jubileum zal feestelijk worden gevierd. 
De bestuursleden denken daarbij niet in de eerste plaats aan een receptie, maar vooral 
aan een groots opgezet en landelijk jeugdtoernooi. De organisatie van zo'n toernooi is 
geen kleinigheid; daarom vraagt het bestuur of er misschien leden zijn die willen helpen. 
Bij het artikel staat een oproep. 
 

OPROEP 
 
Onze volleybalclub bestaat op 27 december 2002 precies 50 jaar. Wie wil ons helpen bij het 
organiseren van ons jubileumjeugdtoernooi op 27 en 28 december 2002? 
 
Wie wil: 
- de publiciteit verzorgen, 
- snoep en frisdrank verkopen, 
- de velden uitzetten, 
- gastgezin zijn voor een of meer deelnemers, 
- na afloop van het toernooi het veld opruimen, 
- voor sponsors zorgen? 
 
Wil je ons helpen, geef je dan schriftelijk vóór 15 oktober op bij de heer Harmsen van het 
secretariaat van DE VOLTREFFERS. 
Geef aan op welke dagen je beschikbaar bent, waaraan je mee wilt helpen en vermeld onder welk 
nummer je telefonisch bereikbaar bent. 
 
 
Bij het lezen van de oproep ben je meteen enthousiast. Je overlegt met je ouders en je 
besluit je op te geven. Eigenlijk wil je overal wel aan meehelpen, maar dat is een beetje te 
veel van het goede in je examenjaar. Je ouders vinden het een leuk idee om in ieder 
geval één of twee jeugdige deelnemers in huis te nemen. Je vader geeft je nog een leuk 
idee om aan sponsorgelden te komen. Jij geeft je op om te helpen bij het verzorgen van 
de publiciteit en bij het uitzetten van de velden. Je kunt bijna altijd, behalve op 
woensdagavond; dan heb je dansles. 
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EEN BRIEF 
 

50p  1 Schrijf op examenpapier een brief aan de heer Harmsen. In de brief geef je aan waaraan 
je wilt meewerken en wanneer je tijd hebt. Leg uit welk idee je vader had om aan 
sponsorgelden te komen. Jullie willen ook als gastgezin optreden. Vergeet niet je 
telefoonnummer te vermelden. Het adres van het secretariaat is Postbus 34 in jouw 
woonplaats, de postcode is 8392 XZ. Je schrijft de brief op 2 oktober 2002. 
 
Binnen een week word je gebeld door de heer Harmsen. Hij stelt je hulp erg op prijs. Er 
hebben zich inmiddels dertien teams aangemeld, niet alleen uit de directe omgeving, 
maar ook van verder weg. Onder de teams die zich aangemeld hebben, zitten een paar 
echte publiekstrekkers, bijvoorbeeld ‘Thor’, de jeugdkampioen van Nederland, verder een 
team uit het asielzoekerscentrum bij jullie in de buurt en er komt zelfs een team uit Bonn 
in Duitsland. Het wordt dus een internationaal toernooi. 
 
Samen met enkele andere leden ga je de publiciteit rond het jeugdtoernooi voorbereiden. 
Gelukkig heeft het bestuur al een paar zaken geregeld. Zo staan de data en de plaats van 
het toernooi al vast: 27 en 28 december 2002 in sporthal De Zuidkant in je woonplaats. 
Ook staat al vast dat in de kantine van de sporthal de expositie ‘50 jaar DE 
VOLTREFFERS in foto’s’ te zien zal zijn. Doordat jullie van de gemeente de sporthal 
gratis mogen gebruiken, kan de toegangsprijs voor de bezoekers laag blijven: maar € 2 
per persoon per dag. 
 
De publiciteitscommissie komt drie keer bij elkaar om plannen te maken. Jij neemt het op 
je om een affiche te maken dat in de weken voor het toernooi overal in je woonplaats 
opgehangen wordt. Er moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen komen kijken. 
 
 
EEN AFFICHE 
 

45p  2 Maak in het uitwerkboekje het affiche. Natuurlijk vermeld je waarom het toernooi wordt 
gehouden, dat het internationaal is, de toegangsprijs, de plaats, de data en wat informatie 
over de publiekstrekkers onder de deelnemers. Vergeet de tijden niet: beide dagen van 
9.00 tot 16.00 uur. Ook vermeld je de mogelijkheid om tijdens het toernooi de 
fototentoonstelling in de kantine te bekijken. Gebruik korte, kernachtige formuleringen. 
Zorg voor een goede bladindeling. De belangrijkste woorden schrijf je groot of 
onderstreep je. 
 
Je hebt inmiddels ook bericht gekregen dat er bij jou thuis een meisje van het Duitse team 
komt logeren. Ze heet Anneliese Wolbacher en je ziet er naar uit om met haar kennis te 
maken. 
Het toernooi komt steeds dichterbij. Overal in jouw woonplaats zie je jouw affiche hangen. 
Het affiche valt goed op, want jullie hebben het op knalgeel papier laten afdrukken. 
Om voor de opening van het toernooi de aandacht van de plaatselijke pers te krijgen, 
willen jullie graag dat de burgemeester de opening verricht. De voorzitter van jullie club, 
Josien Klaarman, kent burgemeester Jacobse persoonlijk. Zij regelt dat wel voor jullie.  
Tot je grote verbazing word je na een paar dagen gebeld door mevrouw Kloosterman, de 
secretaresse van de burgemeester. 
“De burgemeester heeft jullie voorzitter, mevrouw Klaarman, beloofd om jullie 
volleybaltoernooi te komen openen. Daarom heb ik wat informatie nodig voor zijn 
toespraakje.”  
“Eh ... ja, graag”, stamel jij. 
“Kun je me wat informatie over jullie club sturen?” 
“Ja, natuurlijk. Die informatie moet ik wel even bij elkaar zoeken.” 
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“Oh ... ik wil het graag snel hebben. Kun je me de informatie vandaag nog even faxen?” 
“Ja hoor, dat lukt wel. Mijn buurman heeft een faxapparaat.”  
“Mooi, stuur de fax dan naar de gemeente. Het faxnummer is: 87 21 43. Zet er maar op 
dat het ter attentie van mevrouw Kloosterman is. Dan komt het wel op de goede plaats 
terecht. Alvast bedankt. O ja, hoe laat verwachten jullie de burgemeester?” 
Omdat je op die laatste vraag geen antwoord kunt geven, beloof je mevrouw Kloosterman 
dat je haar het antwoord zult toesturen. 
Na het telefoontje ga je even zoeken in je clubspullen. In het februarinummer van het 
clubblad stond een leuk artikel, van iets minder dan een A4’tje over de geschiedenis van 
de club. Daar heeft de burgemeester vast wel iets aan. 
Van je buurman krijg je een faxformulier. “Dat formulier stuur je mee als eerste pagina 
van je fax. Daar kun je ook nog een mededeling op zetten”, zegt hij. 
Nou, dat komt mooi uit, want je wilt de burgemeester vragen om kwart voor negen in de 
kantine van de sporthal aanwezig te zijn. Hij kan dan de tentoonstelling bekijken en 
daarna om negen uur het toernooi openen. 
 
 
EEN FAXFORMULIER 
 

30p  3 Vul in het uitwerkboekje het faxformulier in dat je aan de gemeente stuurt. Gebruik als 
faxnummer van de afzender het nummer van je buurman: 82 98 32. Je verstuurt dit 
formulier op 22 november samen met het artikel uit het clubblad. 
 
Op de dag voor het toernooi komen de leden van het team uit Bonn in jullie woonplaats 
aan. De gastgezinnen nemen hun bezoek mee naar huis voor een eerste kennismaking. 
Anneliese is een aardige, gezellige meid. Ze spreekt vrij goed Nederlands, doordat ze een 
Nederlandse moeder heeft. Aan het eind van de avond weet je al heel wat van Anneliese, 
haar familie, haar school en haar volleybalvereniging. 
 
De volgende morgen begint het toernooi. De burgemeester heeft zijn huiswerk goed 
gedaan. Aan de hand van het materiaal dat je hem gestuurd hebt, heeft hij een leuke 
toespraak gehouden. 
Het toernooi is een groot succes. De sfeer is enthousiast, er zijn veel spandoeken, er 
wordt flink gezongen en ook nog gevolleybald. Beide dagen is er veel publiek. De lokale 
televisie is aanwezig en interviewt jou. Jullie team wint in de halve finale van de ploeg uit 
Bonn, maar verliest in de finale. Het feest dat het toernooi afsluit, is het leukste feest dat 
je ooit hebt gehad. 
 
De volgende morgen vertrekt het Duitse team naar huis. Je neemt afscheid van 
Anneliese. Jullie spreken af elkaar nog eens te bellen of te schrijven. 
 
In het januarinummer van Het Trefpunt lees je dat het bestuur besloten heeft om elk jaar 
een jeugdtoernooi te organiseren. Ook staan er foto’s in het blad. Op twee foto’s ontdek je 
Anneliese. Je besluit daarom een exemplaar van het blad naar haar op te sturen. 
 
 
EEN BRIEF 

 
45p  4 Schrijf op examenpapier een brief aan Anneliese. Ga in op de gezellige tijd die jullie 

samen hebben gehad. Natuurlijk kom je nog even terug op de spannende finale, op twee 
andere momenten tijdens het toernooi en op het feest na afloop. Vertel dat het toernooi 
een jaarlijkse gebeurtenis wordt. Vertel Anneliese dat er een jongen uit jouw club verliefd 
op haar geworden is. Vraag of Anneliese hem een briefje met een foto wil sturen. Vertel  
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ook waarom je een exemplaar van het clubblad meestuurt. Vraag tenslotte of je in de 
voorjaarsvakantie bij haar mag komen logeren. Het adres van Anneliese Wolbacher is: 
Obere Rheinstrasse 49a in 53412 Bonn, Duitsland. Je schrijft je brief op 29 januari 2003. 
 
 
EEN ENVELOP 
 

10p  5 Schrijf in het uitwerkboekje de envelop bij de brief aan Anneliese. 
 
Twee weken later ligt er een brief van Anneliese in de brievenbus. Ze heeft je brief 
ontvangen en nodigt je uit om een weekend bij haar te komen logeren. Bij de brief zit een 
mooie foto van haar volleybalteam.
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Examenopgaven VBO-MAVO-C 

2003 
tijdvak 1 

dinsdag 27 mei 
09.00 – 11.00 uur 

 NEDERLANDS SCHRIJFVAARDIGHEID C 

 OPSTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Werk één van de 10 opdrachten uit.  
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen. 
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Werk één van de volgende opdrachten uit. Zorg ervoor dat je opstel minimaal  
400 woorden bevat. 
 
 
GELD MOET ROLLEN 
 

  1 Geld hebben is belangrijk. Tegenwoordig beschikken mensen over veel geld en ze 
hebben er veel voor over om dat geld te krijgen. Dat blijkt uit het Nationaal 
Scholierenonderzoek waarin onderzocht werd hoe jongeren aan geld komen. Gemiddeld 
heeft een 14- tot 15-jarige een bedrag van € 94 per maand te besteden, terwijl een 16- tot 
17-jarige scholier over zo'n € 164 per maand beschikt. Er zijn grote verschillen in 
besteedbaar inkomen. 

 Schrijf een artikel over geld voor de themabijlage van de regionale krant over jeugd en 
geld. Daarin geef je met een voorbeeld aan hoe belangrijk geld voor jou is. Vertel hoe 
jij aan je geld komt. Geef ook aan of jij tevreden bent met de hoeveelheid geld die je 
te besteden hebt. Geef daarvoor ten minste twee argumenten. Geef ook ten minste 
twee redenen waarom je vindt dat je ouders jou meer of minder zakgeld moeten 
geven.  

 
 
MODERN PESTEN 
 

  2 Internet, e-mail en sms zijn prachtige communicatiemiddelen van deze tijd. 
Boodschappen kunnen snel en effectief worden doorgegeven, maar ze kunnen helaas 
ook gebruikt worden om anderen te beledigen.  

 Schrijf voor de schoolkrant een artikel waarin je ingaat op het beledigen via internet,  
e-mail of sms. Werk ten minste twee voorbeelden van ‘modern pesten’ uit. Maak 
duidelijk wat je daarvan vindt door ten minste twee argumenten uit te werken. Geef 
aan wat iemand tegen deze pesterij kan ondernemen.  

 
 
IN DE BAK  
 

  3 Je ziet een tv-programma waarin gediscussieerd wordt over het nut van gevangenisstraf. 
Enkele uitspraken zijn: 
- Gevangenisstraf helpt niet, want als die lui vrijkomen, zoeken ze toch weer contact 

met mensen in de criminele sfeer. 
- Alternatieve straffen zijn de beste oplossing. Laat ze maar werken in de 

dienstverlening; dan doen ze nog iets nuttigs. 
- Iemand van zijn vrijheid beroven is de ergste straf die je bedenken kunt. 
- Ik vond die taakstraf geen straf; het was een lachertje. 
- Die thuisstraf is een goede oplossing: zo went de crimineel in z’n eigen situatie aan 

een leven zonder overtredingen. 
- De gevangenis is tegenwoordig net een hotel, met al die luxe. Dat kost de 

maatschappij handenvol geld. Wie betaalt dat uiteindelijk? 
- Ik heb genoeg tijd gehad om na te denken en ik ben heel erg veranderd. Ik ga echt 

opnieuw beginnen. 
Het programma heeft je geboeid, omdat in jouw omgeving sprake is van uitbreiding van 
de bestaande gevangenis. Je vindt het een goede aanleiding om jouw mening over 
gevangenisstraf in de plaatselijke pers naar voren te brengen. 

 Schrijf een ingezonden stuk voor het plaatselijk dagblad, waarin je jouw mening over 
het nut van gevangenisstraf geeft. Ga uitvoerig in op ten minste drie van 
bovengenoemde uitspraken.  
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SPELLEN 
 

  4 Misschien ben jij wel een eigentijdse spellenfreak en ontspan jij je met computergames. 
Of houd jij van denkspelletjes als master mind of dammen? Wie weet ben jij vooral 
iemand die behendig is in het kaartspel. Of kan scrabble, ganzenbord of mikado jou meer 
bekoren? De meeste mensen hebben zo hun eigen favoriete spel. Welk spel heeft jouw 
voorkeur? 

 Schrijf in het blad ‘Games’, een blad voor liefhebbers van spellen, een artikel over het 
spel van jouw voorkeur. Je beschrijft het soort spel, de spelregels en de manier 
waarop jij het spel speelt. Je geeft aan waarom dit spel voor jou zo aantrekkelijk is.  

 
 
LOT UIT DE LOTERIJ 
 

  5 Op je verjaardag kreeg je een staatslot cadeau. Je maakte daarmee kans op de hoofdprijs 
van één miljoen euro. Je had maar weinig vertrouwen in een goede afloop … toch 
gebeurde het onverwachte: jij won de hoofdprijs. 

 Beschrijf in het jongerenblad ‘Break Out!’ wat je hebt meegemaakt vanaf het tijdstip 
dat je hoorde dat je één miljoen euro gewonnen had. Hoe was je eerste reactie? 
Beschrijf ook twee tegengestelde reacties van mensen, toen zij hoorden van jouw 
prijs. Beschrijf de belangrijkste drie bestedingen die je met dat geld hebt gedaan. Geef 
aan wat er veranderde in jouw leven. 

 
 
UITSTELLEN, UITSTELLEN EN MAAR UITSTELLEN  
 

  6 De wekker gaat, want je moet vroeg op, maar ... je blijft nog ‘even’ liggen. Je hebt 
kiespijn, maar het bezoek aan de tandarts stel je steeds uit. Je wilt aan je boekverslag 
beginnen, maar ... eerst nog ‘even’ kijken wat er op de tv is. Taken en karweitjes worden 
steeds uitgesteld, totdat die niet meer gedaan kunnen worden of alleen nog maar veel te 
laat of onder grote spanning. Ook huiswerk doe je weer op het laatste nippertje. Ben jij 
iemand die de neiging heeft alles maar uit te stellen? 

 Beschrijf voor de schoolkrant drie situaties waarin je verzeild bent geraakt door steeds 
maar iets uit te stellen. Beschrijf duidelijk wat uitgesteld werd en waarom. Denk 
daarbij aan de reacties van anderen op jouw uitstellen, de risico’s die je loopt, de 
spanning die het voor jou oplevert en de gevolgen. Beschrijf tenslotte hoe je achteraf 
tegenover je eigen uitstelgedrag staat. Heb je spijt? Wat heeft het opgeleverd? Wil je 
jezelf veranderen? 

 
 
De volgende opdrachten zijn in het bijzonder bedoeld voor examenkandidaten uit het 
volwassenenonderwijs. 
Het staat elke kandidaat vrij een keuze te maken uit alle tien de opdrachten. 
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DE LIEFDE  
 
 7 Ondanks oorlog, agressie, ruzies en afstand houdt de liefde zich staande. Denk aan de 

band tussen mensen onderling: de liefde voor uw ouders, uw broers, uw zussen, uw 
vrienden en vriendinnen, uw partner. Maar ook is er sprake van liefde in de band die  

  u heeft met bijvoorbeeld uw huisdieren, uw lievelingsmuziek, uw geboorteplaats en  
  uw sport. De liefde verdwijnt nooit. Zonder liefde zou de wereld niet bestaan. 

 Geef voor het maandblad ‘Mens’ een beschrijving van de liefde. Geef aan welke rol de 
liefde in uw leven speelt. Geef ook een indruk van vormen van liefde die u om u heen 
ziet. Beschrijf de vorm van liefde die ooit op u een overweldigende indruk heeft 
gemaakt. Hoe ziet de ideale liefde er volgens u uit?  

 
 
SCHAAPJES TELLEN  
 

  8 Slapeloosheid, je zult er maar last van hebben. Het houdt wetenschappers bezig en ook 
‘gewone’ mensen liggen er wakker van. Het is een probleem dat u zeer bekend voorkomt. 
Nachtenlang ligt u wakker. 

 Beschrijf voor het blad ‘GezondZijn’ van de plaatselijke kruisvereniging uw 
slapeloosheid. Verwerk in uw artikel de volgende vragen. Sinds wanneer en onder 
welke omstandigheden openbaart het probleem zich bij u? Hoe komt u de slapeloze 
nachten door? Welke gevolgen heeft de slapeloosheid voor u? Hoe hebt u geprobeerd 
iets tegen slapeloosheid te doen en wat was het resultaat van die poging(en)? 

 
 
SALARISVERSCHILLEN 
 

  9 Nog steeds krijgen veel vrouwen minder betaald dan mannen voor precies hetzelfde werk. 
De Tweede Kamer vindt dat het tijd wordt dat dit verandert en heeft de regering 
aangespoord tot actie over te gaan. 

 Schrijf voor ‘Kijk op werk’, een blad voor vakbondsleden, een artikel waarin u ingaat 
op het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen die precies hetzelfde werk 
doen. U geeft aan of u het met de Tweede Kamer eens bent dat de verschillen moeten 
worden opgeheven of juist niet. U geeft ten minste twee argumenten voor uw 
standpunt. U belicht ook de rol die de vakbonden in deze kwestie kunnen spelen. 

 
 
GEWOON ALTERNATIEF? 
 

  10 Stel, u hebt een vervelende verkoudheid. Als die na verloop van tijd niet overgaat, 
bezoekt u uw huisarts. U bespreekt uw klachten en uw arts schrijft een receptje en geeft 
een goede raad mee naar huis. Na enige tijd voelt u zich wel wat beter, maar de klachten 
verdwijnen niet helemaal. Wat te doen? Sommige mensen besluiten op zo’n moment niet 
naar een gewone arts of specialist te gaan; ze gaan liever naar een alternatieve arts, 
bijvoorbeeld een homeopaat of een acupuncturist.  

 Schrijf voor het tijdschrift ‘Beter’ een artikel waarin u duidelijk maakt of u in 
bovenstaande situatie kiest voor een alternatieve genezer of voor een gewone arts. 
Geef daarvoor twee redenen. Bespreek een nadeel van uw keuze. Maak met een 
voorbeeld duidelijk of de gewone geneeskunde en de alternatieve samen kunnen 
gaan.
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Uitwerkboekje VBO-MAVO-C 

2003 
tijdvak 1 

 NEDERLANDS SCHRIJFVAARDIGHEID C 

 FUNCTIONEEL SCHRIJVEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________________  Kandidaatnummer _______________

VERGEET NIET HET UITWERKBOEKJE IN TE LEVEREN 
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UITWERKBLAD BIJ OPDRACHT 2  
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UITWERKBLAD BIJ OPDRACHT 3   
 
 

 
 
 
 
  Aan:  
 
  Plaats: 
 
  Ter attentie van: 
 
  Datum: 
 
  Faxnummer: 
 
 
  Van: 
 
  Adres: 
 
  Postcode en plaats: 
 
  Telefoonnummer: 
 
  Faxnummer: 
 
  Betreft: 
 
 
 
  Aantal pagina’s: 
 
 
  Mededelingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(inclusief dit voorblad) 

Faxbericht 
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UITWERKBLAD BIJ OPDRACHT 5 
 

 
 

voorkant

achterkant
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