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Examen VMBO-KB 

2015 
 
 
 

 Spaans CSE KB 
 

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

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 27 mei
13.30 - 15.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten 
op. 
 
 

Tekst 1 

 
1p 1 Víctor heeft een probleem met een meisje. 

Welk advies krijgt hij van Bernardo? 
A Steun haar waar nodig. 
B Vertel haar de waarheid. 
C Zeg dat het je spijt wat er is gebeurd. 
D Zeg haar dat ze heel mooi is. 
 
 

Tekst 2 

 
2p 2 Geef van elk van de volgende beweringen over de schildpad Arava aan of 

deze bewering wel of niet overeenkomt met de tekst. 
Ondanks haar verlamde achterpoten 
1 is ze al heel erg oud geworden. 
2 is het haar gelukt een mannetje te veroveren. 
3 is ze erg populair bij het publiek. 
 
 

Tekst 3 

 
1p 3 Lees alinea 1. 

Wat zegt Rosana over het laatste wereldkampioenschap? 
A De beoordeling was eerlijker door de toepassing van nieuwe 

technieken. 
B De scheidsrechters deden daar hun werk niet goed.  
C Er was meer belangstelling van de media dan anders. 
D Nieuwe taekwondo-technieken hebben de traditionele vervangen. 
 

1p 4 Lees alinea 2. 
Wat zegt Rosana over de verrassing die in haar dorp op haar wachtte? 
A Ze had daar stiekem al lang op gehoopt. 
B Ze is nu extra gemotiveerd om door te gaan. 
C Ze vindt het wel een beetje overdreven. 
 

1p 5 Lees alinea 3. 
Welke zin is de juiste samenvatting van Rosana’s woorden? 
A Als je iets echt wilt, kun je dat ook bereiken. 
B Met steun van je familie en vrienden bereik je de top. 
C Uit de kleinste dorpjes komen de grootste talenten.  
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2p 6 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of 
niet overeenkomt met alinea 4. 
1 In de Spaanse media besteedt men veel aandacht aan taekwondo. 
2 Taekwondo wordt door steeds meer vrouwen beoefend in Spanje. 
3 Mannen reageren verschillend op Rosana als ze horen dat ze 

taekwondo-kampioene is. 
 

1p 7 Wat bedoelt Rosana in alinea 5 met de woorden “hacer un gran papel”? 
A Ze wil een medaille winnen bij de Olympische Spelen. 
B Ze wil een rol spelen in een film over sport. 
C Ze wil meer erkenning als taekwondo-kampioene. 
 
 

Tekst 4 

 
2p 8 Geef van elk van de volgende beweringen over de apotheek van Jalón 

aan of deze bewering wel of niet overeenkomt met alinea 1. 
1 De apotheek is heel bekend in de provincie Alicante. 
2 In het laboratorium van de apotheek onderzoekt men water en 

voedsel. 
3 In de apotheek werken mensen met verschillende medische beroepen. 
 

1p 9 Lees alinea 2. 
Wat wordt er verteld over de “botes de cristal con serpientes muertas” 
(regels 17-18)? 
A De apotheker heeft de slangen gevangen omdat hij wilde weten welke 

soorten in de omgeving van zijn dorp leven. 
B De apotheker ontdekte de slangen in zijn apotheek en heeft ze gedood 

omdat hij dacht dat ze giftig waren. 
C De slangen waren ontsnapt uit het laboratorium en zijn vervolgens 

doodgegaan. 
 

1p 10 Lees de regels 24-34 (“Todo … Toxicología.”). 
Een toerist werd aangevallen en gebeten door een slang. 
Wat was het probleem?  
A De arts wist niet of de slang giftig was. 
B De toerist had ontzettende pijn. 
C De toerist was in levensgevaar. 
D Er was geen arts aanwezig. 
 

1p 11 Lees de regels 34-40 (“Por … casos.”). 
Waarom vertelt Juan Mateo Mengual het verhaal over de Engelse toerist? 
om uit te leggen  
A dat er de laatste tijd veel slangen in het gebied zijn 
B dat toeristen vaak niet goed opletten 
C waarom hij slangen is gaan onderzoeken 
D waarom je altijd het advies van een arts moet opvolgen  
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1p 12 Lees alinea 3. 
Wat is de conclusie van Juan Mateo over de slangen in de regio? 
In de regio 
A is er maar één slang die gevaarlijk is voor mensen. 
B zijn alle slangen gevaarlijk. 
C zijn er geen giftige slangen meer. 
D zijn er meer giftige slangen dan men dacht. 
 

1p 13 Waarom zal iemand niet snel door een slang gebeten worden, volgens 
Juan Mateo? Noem één reden. 
 

1p 14 Lees de regels 51-57 (“Además … ibéricos.”). 
Waarom geeft Juan Mateo “las ballenas y los linces ibéricos” (regels 
56-57) als voorbeeld? 
A Deze dieren worden ook met uitsterven bedreigd. 
B Deze dieren zijn het onderwerp van zijn volgende onderzoek. 
C Hij legt uit welke dieren nog meer gevaarlijk zijn. 
D Hij vergelijkt het gedrag van slangen met dat van andere dieren. 
 
 

Tekst 5 

 
2p 15 Enkele bekende topkoks vertellen over de veranderende smaak van de 

Spanjaarden. 
 Geef van elk van de volgende uitspraken aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 Spanjaarden gaan steeds internationaler eten.  
2 Spanjaarden letten steeds meer op de prijs-kwaliteitverhouding. 
3 Spanjaarden gaan steeds vaker naar een sterrenrestaurant.  
4 Spanjaarden stellen een gevarieerde kaart op prijs. 
 
 

Tekst 6 

 
1p 16 Lees de brief van Carmen. 

Carmen zegt dat haar moeder haar studie niet wil betalen.  
Waarom is dat? 
omdat haar moeder vindt dat 
A Carmen te jong is om aan de universiteit te studeren 
B de studie journalistiek geen goede reputatie heeft 
C de studie journalistiek te duur is 
D het niet nodig is dat Carmen gaat studeren 
 

1p 17 Wie geven Carmen het advies om haar studie zelf te betalen? 
Schrijf de namen op.  
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1p 18 Wat kan er volgens Maribel gebeuren als Carmen een baantje neemt 
naast haar studie? 
Het kan zijn dat 
A Carmen al snel stopt met haar studie door tijdgebrek. 
B Carmen ontdekt dat haar moeder gelijk had. 
C haar moeder blij is met Carmens keuze om te gaan werken. 
D haar moeder uiteindelijk een deel van de kosten zal betalen. 
 

1p 19 Welk advies wordt zowel door Alejandro, Rafa als Maribel gegeven? 
A Je kunt het best geneeskunde gaan studeren. 
B Kies de studie die jij wilt. 
C Zoek ook informatie over andere opleidingen. 
 
 

Tekst 7 

 
1p 20 Lees alinea 1. 

Wat wordt er verteld over Maldita Nerea? 
Er wordt verteld 
A dat de band al veel albums heeft geproduceerd. 
B dat de band alleen optreedt via sociale media. 
C dat de band heel erg populair is. 
D uit welke bandleden de band bestaat. 
 

1p 21 Lees alinea 2. 
Wat staat er in deze alinea over de single Hecho con tus sueños? 
A De opbrengst van de single gaat naar een goed doel. 
B De single is geschreven voor een televisieprogramma. 
C Je krijgt de single cadeau als je chocolade koopt. 
D Voor mensen met weinig geld is de single gratis. 
 

1p 22 In regel 43 staat “¡Hazlo ahora mismo!”. 
Wat moet je meteen doen volgens de tekst? 
A de cd’s van Maldita Nerea kopen 
B het liedje Hecho con tus sueños downloaden 
C in jezelf geloven 
D je talenten gebruiken 
 
 

Tekst 8 

 
1p 23 Hoe kun je volgens de tekst een pup troosten die net bij de moeder weg 

is? 
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Tekst 9 

 
1p 24 Wat vertelt Jesús Calleja in alinea 1? 

A Hij beklimt bergen met iemand die hij tijdens een reis leerde kennen. 
B Hij is op toeristische plekken vaak bekenden tegengekomen. 
C Hij kwam op verschillende reizen een paar keer dezelfde man tegen. 
 

1p 25 Wat zegt Jesús in alinea 2 over zijn vrije tijd? 
A Als hij vrij is, heeft hij eindelijk tijd voor andere dingen. 
B Hij werkt altijd aan tv-programma’s en is nooit vrij. 
C Voor hem is er geen verschil tussen werk en vrije tijd. 
 

1p 26 Wat vertelt Jesús in alinea 3? 
A Als de leefomstandigheden in een land slecht zijn, gaat hij daar liever 

niet naar toe.  
B Hij heeft drie straatkinderen uit de Himalaya een toekomst in Spanje 

gegeven. 
C Hij heeft een tv-programma gemaakt over straatkinderen uit 

verschillende landen. 
D Van alle plekken die hij bezocht heeft, vindt hij de Himalaya het 

mooist. 
 

1p 27 Lees alinea 4. 
Wat vertelt Jesús over zijn ouders? 
A Zij hopen dat hij in de toekomst wat dichter in de buurt blijft. 
B Zij zijn altijd bang dat hem op reis iets overkomt. 
C Zij zijn ook avontuurlijk ingesteld en begrijpen hem goed. 
 
 

Tekst 10 

 
1p 28 Lees alinea 1. 

Waaruit blijkt dat Michelle aan een nieuwe levensfase is begonnen? 

A Ze begeleidt zichzelf op de gitaar bij haar nieuwe nummer. 
B Ze heeft haar nieuwe CD zelf geschreven en geproduceerd. 
C Ze heeft voor het eerst een single opgenomen bij haar thuis. 
 

1p 29 Wat vertelt Michelle in de regels 5-14 (“De este disco … acústica’,”)? 
A Dat ze de beste liedjes schrijft als ze verliefd is. 
B Hoe het liedje ¿Por qué tú? is ontstaan. 
C Waarom ze op haar 15e verjaardag een liedje opnam. 
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2p 30 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of 
niet overeenkomt met alinea 2. 
1 Michelle is overgestapt op een andere muziekstijl. 
2 Michelle zingt regelmatig samen met haar zus Gabriela. 
3 Michelle gaat binnenkort samenwerken met musici van een 

symfonieorkest. 
 

1p 31 Wat staat er in alinea 3 over México en de Verenigde Staten? 
A Michelle gaat daar op tournee. 
B Michelle heeft daar de meeste fans. 
C Michelle hoopt dat ze daar ooit kan optreden. 
 
 

Tekst 11 

 
1p 32 Waar moet je op letten als je de fiets terugbrengt? 

A dat je de fiets goed vastzet 
B dat je je kaart niet vergeet 
C dat je meteen afrekent 
D dat je snel de stalling verlaat 
 
 

Tekst 12 

 
1p 33 Je maakt gebruik van de aanbieding uit de folder van Vodafone. Je koopt 

een tegoed ter waarde van 20 euro. 
Wat krijg je gratis voor dit bedrag? 
A 10 euro beltegoed en 20 sms’jes 
B 30 sms’jes en 30 dagen gratis surfen 
C 60 MB surfen en 60 sms’jes 
 
 

Tekst 13 

 
1p 34 Wat is de aanbieding van warenhuis ‘El Corte Inglés’? 

De klant krijgt korting op 
A alle dames- en herenschoenen. 
B een paar damesschoenen. 
C een paar sportschoenen. 
D elk tweede paar damesschoenen. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 14 

 
1p 35 Je bent 18 jaar en je wilt je inschrijven voor een zomercursus Spaans. 

 Heb je hiervoor een handtekening van je ouders nodig? 
Antwoord ‘ja’ of ‘nee’ en schrijf op onder welk kopje het antwoord 
staat. 

 

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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