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

tijdvak 2
woensdag 17 juni
13.30 - 15.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten 
op. 
 
 

Tekst 1 

 
2p 1 Wie doet welke uitspraak? 

 Schrijf achter elk nummer de juiste naam. 
1 Een vriend staat altijd voor je klaar, ook als het slecht met je gaat. 
2 Met een vriend moet je over van alles kunnen praten. 
3 Om goede vrienden te zijn, hoef je elkaar niet elke dag te zien. 
Let op: er blijft één naam over. 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 Lees de tekst en schrijf de ontbrekende woorden uit de volgende zin op:  

Toen de brandweer van Spadola onlangs uitrukte, troffen ze tot hun 
verbazing geen    1    in nood aan, maar een    2   . 
 
 

Tekst 3 

 
1p 3 Wat staat er in de inleiding over Ara Malikian? 

A Hij geeft vioolles aan jonge kinderen. 
B Hij is een uitstekende violist geworden. 
C Hij speelde al in een orkest toen hij 5 jaar was. 
 

2p 4 Lees alinea 1.  
 Geef van elk van de volgende adviezen aan of dit advies wel of niet in 

alinea 1 staat. 
1 Kies een viool die goed bij je past. 
2 Ga zo snel mogelijk op vioolles. 
3 Leer eerst liedjes spelen die je leuk vindt. 
 

1p 5 Wat vertelt Ara Malikian in alinea 2 over de viool? 
A Een viool past goed bij andere instrumenten. 
B Iedereen kan makkelijk viool leren spelen. 
C Met een viool kun je verschillende geluiden maken. 
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1p 6 Lees alinea 3. 
Waarom is samen muziek maken een geweldige ervaring volgens Ara 
Malikian? 
A Een viool samen met een orkest klinkt het beste. 
B Met een groep muzikanten trek je veel publiek. 
C Samen spelen is ontzettend leuk om te doen. 
 
 

Tekst 4 

 
1p 7 Wat is de uitslag van het nieuwe onderzoek dat in regel 2 wordt 

genoemd? 
A Fruit eten is gezonder dan groenten eten. 
B Rode groenten zijn beter voor je gezondheid dan groene groenten.  
C Veel groenten en fruit eten is goed voor je huid. 
D Wortelen zijn minder gezond dan men altijd dacht. 
 
 

Tekst 5 

 
1p 8 Lees de inleiding. 

Wat wordt er verteld over de video die gepubliceerd is door de 
Braziliaanse autoriteiten? 
Op de video zie je 
A een aantal wrede rituelen van indianenstammen. 
B een groep toeristen die een tocht maakt door het oerwoud. 
C een indianenstam die op primitieve wijze leeft. 
D het eerste contact van een indianenstam met de moderne 

samenleving. 
 

1p 9 Wat staat er in alinea 1 over de ‘latifundistas’ (regel 9)? 
A Ze helpen de stichting FUNAI bij het verzamelen van gegevens over 

de Kawahiva’s. 
B Ze leven vreedzaam samen met de Kawahiva’s in het oerwoud. 
C Ze zeggen dat er geen Kawahiva’s wonen in de gebieden die zij willen 

hebben. 
D Ze zijn er verbaasd over dat er nog Kawahiva’s leven in het oerwoud. 
 

1p 10 Lees alinea 2. 
 Wat wil de stichting FUNAI bewijzen met de ‘fotografías’ (regel 21) van 

de Kawahiva’s? 
Vul de volgende zin aan: De stichting FUNAI wil hiermee bewijzen 
dat … 
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2p 11 Geef van elk van de volgende beweringen over de Kawahiva’s aan of 
deze bewering wel of niet overeenkomt met de inhoud van alinea 3. 
1 Ze zijn nieuwsgierig. 
2 Ze trekken van de ene plek naar de andere. 
3 Ze zijn vredelievend. 
4 Ze laten hun afval achter in het bos. 
 

1p 12 Wat kun je concluderen uit de regels 39-49 (“Se desplazan … dice 
Travassos”)? 
A De Kawahiva’s zoeken contact met andere indianenstammen. 
B Het is voor de Kawahiva’s onmogelijk om voedsel te vinden. 
C Het voortbestaan van de Kawahiva’s in hun leefgebied wordt bedreigd. 
 

2p 13 Lees alinea 4 en schrijf de ontbrekende woorden of delen van de zin op: 
De Kawahiwa’s    1    de vogels en vervolgens    2   . 
 
 

Tekst 6 

 
1p 14 Lees alinea 1. 

Waarom begon Stefan Engels al op jonge leeftijd met hardlopen? 
A omdat hij dan geen medicijnen hoefde te slikken 
B omdat hij gezondheidsproblemen had 
C omdat zijn dokter hem dat adviseerde 
 

1p 15 Waarom wil Stefan een jaar lang elke dag een marathon lopen? 
A om geld in te zamelen voor een goed doel 
B om meer zelfvertrouwen te krijgen 
C om te bewijzen dat hij dat kan 
 

1p 16 Lees alinea 2. 
Welk probleem had Stefan in México? 
A Hij kreeg last van zijn hart en van zijn maag. 
B Hij kwam op onbegaanbare bergwegen terecht. 
C Hij mocht niet starten van de dokter. 
 

1p 17 Lees alinea 3. 
Wat wordt er duidelijk over het dagelijks ritme van Stefan? 
A Hij begint elke dag op hetzelfde moment. 
B Hij eet drie keer per dag een gezonde maaltijd. 
C Hij moet elke dag lang rusten. 
 

1p 18 Wat zijn Stefans toekomstplannen volgens alinea 4? 
A Hij wil een boek schrijven over zijn belevenissen. 
B Hij wil volgend jaar vooral gaan trainen. 
C Hij wil meer aandacht geven aan zijn privéleven. 
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Tekst 7 

 
2p 19 Geef van elk van de volgende adviezen aan of die wel of niet worden 

gegeven om geld te besparen tijdens de uitverkoop. 
1 Bedenk of je iets nodig hebt voordat je het koopt. 
2 Stel van tevoren vast hoeveel je wilt besteden. 
3 Betaal je aankopen contant. 
4 Koop pas iets als het minstens 40% is afgeprijsd. 
 
 

Tekst 8 

 
1p 20 Lees alinea 1. 

Wat vertelt José María Sasplugas in deze alinea? 
A Hij heeft altijd al een passie gehad voor treinen. 
B Hij is sinds kort geïnteresseerd in treinen. 
C Voor hem zijn treinen niet meer dan een vervoersmiddel. 
D Vroeger hield hij niet zo van reizen met de trein. 
 

2p 21 Geef van de volgende beweringen aan of deze bewering wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 2. 
1 Er waren te veel maquettes gemaakt om thuis te bewaren.  
2 De modeltreinen voor in de maquettes kwamen van rommelmarkten. 
3 In het begin waren er veel technische storingen.  
4 Experts hebben geholpen met de installatie van licht en geluid. 
 

1p 22 Lees alinea 3. 
Wat krijgt het publiek tijdens “el viaje mágico” (regel 36) te zien? 
Het publiek krijgt te zien 
A hoe men in de toekomst met de trein zal reizen. 
B hoe treinen in de loop van de tijd veranderd zijn. 
C hoe treinpassagiers er 150 jaar geleden uitzagen. 
D hoe ze de maquettes van Magic Tren maken. 
 

2p 23 Lees alinea 4. 
 Geef van de volgende vragen aan welke vraag door een kind kan zijn 

gesteld en welke door een leraar.  
1 Hoe duur is een maquette met alles erop en eraan? 
2 In welk jaar reed de allereerste trein? 
3 Van welk materiaal zijn de maquettes gemaakt? 
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1p 24 Wat bedoelt José María met de zinnen “Desde que … lugares?” 
(regels 55-59)? 
Magic Tren is een succes omdat 
A de gidsen interessant kunnen vertellen. 
B er geen soortgelijke attractie is in Spanje. 
C er meer jonge bezoekers komen dan werd verwacht. 
D het thema boeiend is voor jong en oud. 
 
 

Tekst 9 

 
1p 25 Wat staat er in de inleiding over Oliver en Dani? 

A Ze hebben allebei een nationale titel gewonnen met autoracen. 
B Ze rijden binnenkort hun eerste internationale wedstrijd. 
C Ze zijn allebei ervaren autocoureurs. 
 

1p 26 Waarover vertellen Oliver en Dani in alinea 1? 
A over de eerste autorace die zij zagen 
B over het werk van hun vader 
C over hun eerste ervaringen met racen 
 

1p 27 Wat bedoelen Oliver en Dani in alinea 2 met “la cosa es seria” 
(regels 11-12)? 
A Karten is voor hen geen spelletje, maar een echte sport. 
B Nu zij ouder worden, vinden ze school belangrijker dan racen. 
C Ze vinden het belangrijk dat je eerste kart van goede kwaliteit is. 
 

1p 28 Waarom vergelijken Oliver en Dani in alinea 2 karten met voetballen? 
Om duidelijk te maken dat  
A de meeste jongens liever voetballer worden dan coureur. 
B er meer overeenkomsten zijn tussen beide sporten dan je denkt. 
C je gemakkelijker met voetbal in aanraking komt dan met karten. 
 

1p 29 Wat vertelt Oliver in alinea 3? 
A wanneer het wedstrijdseizoen is 
B wat hij doet tijdens de winterstop 
C wat zijn training precies inhoudt 
 

2p 30 Lees wat Dani vertelt in alinea 3. 
 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering wel 

of niet overeenkomt met alinea 3. 
1 Hij is op het racecircuit van donderdag tot en met zondag. 
2 Op zaterdag en zondag worden er wedstrijden gereden. 
3 Alleen de punten die Dani op zondag haalt, tellen officieel mee. 
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1p 31 Wat vinden Oliver en Dani allebei belangrijk, volgens alinea 4? 
A de zenuwen onder controle houden 
B een wedstrijd samen goed voorbereiden 
C in het begin heel snel rijden 
 
 

Tekst 10 

 
1p 32 Welk probleem heeft Carmen Rosas? 

Carmens vriend 
A heeft haar er liever niet bij als hij met zijn vrienden is. 
B is niet aardig voor haar als zijn vrienden erbij zijn. 
C is vaker bij zijn vrienden dan bij haar. 
 

2p 33 Paco Palacios noemt een aantal verklaringen voor het gedrag van 
Carmens vriend. 
 Geef van elk van de volgende verklaringen aan of Paco Palacios deze 

wel of niet noemt.  
1 Hij wil niet dat Carmen ziet hoe hij zich bij zijn vrienden gedraagt. 
2 Hij wil niet dat een van zijn vrienden verliefd wordt op Carmen. 
3 Hij is bang dat zijn vrienden Carmen niet accepteren. 
4 Hij is nog niet zeker van zijn gevoelens voor Carmen. 
 

1p 34 Welk advies geeft Paco Palacios aan Carmen? 
Ze moet 
A goed nadenken over de relatie met haar vriend. 
B het contact met haar vriend onmiddellijk verbreken. 
C het probleem bespreken met haar vriend. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de 
bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 11 

 
1p 35 Je wilt gevulde champignons maken. 

 Welk advies geeft dit recept om ervoor te zorgen dat de groentevulling 
niet uit de champignons valt? 

 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 12 

 
1p 36 Je bent op vakantie in Spanje en je wilt op 20 juni met de 

hogesnelheidstrein AVE van Barcelona naar Madrid reizen. 
 Rijdt deze trein volgens dit bericht van Renfe op die dag? 

Schrijf op ‘ja’ of ‘nee’ en schrijf de eerste drie Spaanse woorden op 
van de zin waarin je dat leest. 

 

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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