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Examen VMBO-KB 
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 Spaans CSE KB 
 

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

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 24 mei
13.30 - 15.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
1p 1 Wat schrijft Elsa Casas aan de redactie van het Cubaanse tijdschrift 

Somos Jóvenes? 
A Elsa bedankt de redactie, maar wil haar abonnement beëindigen. 
B Elsa feliciteert de redactie met het jubileum van het tijdschrift. 
C Elsa vraagt de redactie hoe zij abonnee van het tijdschrift kan worden. 
 
 

Tekst 2 

 
1p 2 Wat deed de man met de ambulance die hij gestolen had? 

A Hij raasde ermee door de stad met de zwaailichten aan. 
B Hij reed ermee naar een schuilplaats net buiten Malaga. 
C Hij veroorzaakte er een ernstig verkeersongeluk mee. 
 
 

Tekst 3 

 
1p 3 Welke informatie staat er in alinea 1? 

A Fran Perea heeft Antonio Banderas in Malaga leren kennen. 
B Fran Perea is een beroemde artiest uit Malaga. 
C Veel buitenlandse artiesten komen graag in Malaga. 
 

1p 4 Welk beroep heeft Fran Perea niet volgens de regels 7-11 (“Fran … Los 
Serrano.”)? 
A filmregisseur 
B televisieacteur 
C toneelspeler 
 

1p 5 Wat staat er in alinea 2 over de muziek van Fran Perea? 
A Een aantal van zijn liedjes is gebruikt in een Spaanse televisieserie. 
B Zijn album Punto y aparte levert hem een gouden plaat op. 
C Zijn lied Uno más uno son siete stond lange tijd op nummer één van 

de hitlijsten. 
 

1p 6 Lees alinea 3. 
Wat is jammer (“Es una lástima”, regels 20-21)? 
A Fran is alleen bekend in Spaanssprekende landen. 
B Fran kan niet alle landen bezoeken waar hij fans heeft. 
C Spaanse tv-series zijn niet in het buitenland te zien. 
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1p 7 Wat staat er in alinea 4 over Fran? 

A Fran is begonnen aan zijn meest succesvolle tournee ooit. 
B Fran is druk bezig met zowel muziek als film en toneel. 
C Fran werkt hard aan het opnemen van een nieuwe cd. 
 

2p 8 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering 
wel of niet overeenkomt met de informatie in alinea 5. 
1 Fran vindt het leuk om met het vliegtuig te reizen. 
2 In zijn werk stelt Fran hoge eisen aan zichzelf. 
3 Fran brengt zijn vrije tijd graag door met zijn familie. 
 
 

Tekst 4 

 
2p 9 Lees de inleiding en alinea 1. 

 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst. 

1 Het is nog mogelijk om je in te schrijven voor de reis naar Mars. 
2 Het project Mars One zoekt acht kandidaten. 
3 Aan het project Mars One mogen gezinnen met kleine kinderen 

meedoen. 
4 De kandidaten moeten Engels kunnen spreken. 
 

1p 10 Lees alinea 2. 
Wat wordt er gezegd over de redenen waarom de kandidaten mee willen 
doen aan het project? 
A De kandidaten hebben verschillende redenen om mee te willen doen. 
B De kandidaten spreken niet de waarheid over de reden waarom ze 

mee willen doen. 
C Voor de kandidaten is het redden van de mensheid de belangrijkste 

reden om mee te willen doen. 
 

1p 11 Wie van de personen die beschreven worden in alinea 2 zou de volgende 
uitspraak gedaan kunnen hebben? 
“Het lijkt me geweldig om als eerste persoon een concert te geven vanuit 
de ruimte.” 
A Ana 
B Aurelio 
C Juan José 
D Rafa 
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1p 12 Lees alinea 3. 
Wie bepaalt/bepalen uiteindelijk welke kandidaten er naar Mars gaan? 
A de trainers van de teams 
B een commissie van specialisten 
C een groep astronauten 
D het publiek van een tv-programma 
 

1p 13 Lees alinea 4. 
 Hoe blijft men op aarde op de hoogte van wat er op Mars gebeurt 

vanaf 2023? 
 
 

Tekst 5 

 
1p 14 Welke informatie staat er in de inleiding? 

A Er zijn in Latijns-Amerika verrassende toeristische bestemmingen. 
B Ieder land in Latijns-Amerika heeft zijn eigen tradities. 
C Veel feesten in Latijns-Amerika hebben een religieuze oorsprong.  
 

1p 15 Lees alinea 1. 
Waarom is de kersttijd in Caracas tegenwoordig anders dan vroeger? 
Tegenwoordig 
A mogen straatmuzikanten dag en nacht kerstmuziek spelen. 
B worden er overal in het centrum grote kerstmarkten gehouden. 
C zijn er straten waarin op een speelse manier kerst gevierd kan 

worden. 
 

1p 16 Lees alinea 2. 
Wat wordt er gezegd over de mieren uit Santander? 
De mieren uit Santander 
A beschouwt men al eeuwenlang als een lekkernij. 
B worden alleen bij bijzondere gelegenheden gegeten. 
C worden sinds enige tijd met uitsterven bedreigd. 
 
 

Tekst 6 

 
1p 17 Lees het recept voor aardappelen met pikante tomatensaus. 

Wat doe je uiteindelijk met deze tomatensaus? 
A Bij het opdienen geef je deze apart bij de aardappelen. 
B Tijdens het bakken voeg je deze toe aan de aardappelen. 
C Voor het opdienen vul je de aardappelen hiermee. 
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Tekst 7 

 
1p 18 Lees alinea 1. 

Waarom begon Mireia Belmonte met zwemmen? 
A om andere kinderen te ontmoeten 
B om gezondheidsredenen 
C omdat zij gek was op water 
 

1p 19 Lees alinea 2. 
Mireia start haar dag om 7.00 uur in het zwembad. 
 Hoe ziet haar dag er verder uit? Zet de letters van de activiteiten in de 

juiste volgorde. 
a eten 
b trainen in de sportzaal 
c trainen met anderen 
d uitrusten 
 

1p 20 Wat zegt Mireia in alinea 3? 
A Ze denkt dat ze nu op haar hoogst haalbare niveau zit. 
B Ze hoopt dat ze elk jaar een hoger niveau bereikt. 
C Ze zit op haar oude niveau, na een terugval vorig jaar. 
 

1p 21 Lees alinea 4. 
Wat zegt Mireia over de invloed van de familie op de carrière van een 
topsporter? 
Als de familie 
A bestaat uit sporters, kan ze het kind beter begeleiden. 
B het kind steunt, kan dit ver komen in de topsport. 
C rijk is, is het makkelijker voor het kind om topsporter te worden. 
 

2p 22 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering 
wel of niet overeenkomt met de tekst in alinea’s 5, 6 en 7. 
1 Mireia presteert goed met een vast doel voor ogen. 
2 Mireia dacht al aan het winnen van een medaille toen ze nog jong 

was. 
3 Mireia wist dat de kans om in Londen een medaille te winnen groot 

was. 
4 Mireia ziet het moment waarop zij een zilveren medaille kreeg nog 

voor zich. 
 

1p 23 Lees alinea 8. 
Kan Mireia leven van het geld dat ze met zwemmen verdient? 
A Ja, maar ze zal later een baan moeten zoeken. 
B Ja, ze kan er de rest van haar leven van rondkomen. 
C Nee, ze heeft verschillende bijbaantjes. 
 
 

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



 

 KB-0081-a-17-1-o 6 / 8 lees verder ►►►

1p 24 Lees alinea 9. 
Waarom vindt Mireia het niet moeilijk om een voorbeeld te zijn voor jonge 
zwemmers? 
omdat 
A dit haar stimuleert om zelf nog harder te gaan trainen 
B ze het fijn vindt dat ze zo kinderen kan stimuleren om te trainen 
C ze het leuk vindt om jonge kinderen te trainen 
 

1p 25 Geef van elk van de volgende beweringen over Mireia’s eetgewoonten 
aan of deze bewering wel of niet overeenkomt met de tekst in alinea 10. 
1 Als avondmaaltijd eet Mireia bij voorkeur vis. 
2 Gedurende de dag drinkt Mireia veel groente- en fruitsappen. 
 

1p 26 Wat komen we te weten over Mireia door alinea 11? 
Mireia 
A maakt soms uitzonderingen op haar normale dieet. 
B mag door haar dieet geen zoetigheden eten. 
C vindt het moeilijk om niet te mogen eten wat ze lekker vindt. 
 
 

Tekst 8 

 
1p 27 Lees alinea 1. 

Wat wordt er gezegd over hotelkamers? 
A De inrichting van hotelkamers lijkt overal ter wereld op elkaar. 
B Hotelkamers in China en Australië zijn vaak mooi ingericht. 
C Huiselijk ingerichte hotelkamers zijn tegenwoordig populair. 
 

1p 28 Lees alinea 2. 
Welke service biedt de organisatie “La Casa de mis Primos”? 
Deze organisatie 
A bemiddelt bij huizenruil tussen New Yorkers en mensen uit andere 

delen van de wereld. 
B biedt toeristen de mogelijkheid in woningen van New Yorkers te 

slapen. 
C zoekt geschikte mensen die in New York op andermans huis willen 

passen. 
 

2p 29 Lees alinea 3. 
Via het Spaanse bedrijf Alterkeys kun je een huis huren van particulieren. 
 Welke twee extra mogelijkheden biedt dit bedrijf? Schrijf deze op. 
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Tekst 9 

 
1p 30 Lees de inleiding. 

Wat was het probleem van Miranda? 
A De jongen op wie Miranda verliefd was, was jonger dan zij. 
B Miranda durfde niet tegen een jongen te zeggen dat ze hem leuk vond. 
C Miranda vond dezelfde jongen leuk als Claudia. 
 

2p 31 Miranda noemt in alinea 1 een aantal redenen waarom ze zo graag tijd 
doorbrengt met Manu. 
 Geef van elk van de volgende redenen aan of Miranda deze 

wel of niet noemt. 
1 Ze lachen veel samen. 
2 Ze kunnen goed met elkaar praten. 
3 Ze houden allebei van sport. 
4 Ze maken samen huiswerk en dat bespaart haar tijd. 
 

1p 32 Lees alinea 2. 
Wat is “un poco raro” (regels 12-13)? 
A de handtekening van Miranda 
B het bericht van Manu 
C het experiment van Claudia 
D het karakter van Manu 
 

1p 33 Waarom zegt Miranda “me pareció un poco extraño” (regel 15)? 
omdat zij het vreemd vond dat Manu 
A haar telefoontjes niet opnam 
B niet meteen op haar bericht had gereageerd 
C niet op de plek was waar ze hadden afgesproken 
D op school niet tegen haar sprak 
 

1p 34 Lees alinea 3. 
Hoe eindigt het verhaal van Miranda? 
Manu liet Miranda blijken dat 
A hij Claudia leuker vond. 
B hij haar vriendje wilde zijn. 
C hij niet wist wat hij moest doen. 
D hij vrienden wilde blijven. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 10 

 
2p 35 In de tekst staat een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om in 

aanmerking te komen voor de “fotogalería”. 
 Geef van elk van de volgende voorwaarden aan of deze wel of niet 

genoemd wordt. 
1 bewijzen dat je hond een rashond is 
2 uitleggen waarom je hond bijzonder voor je is 
3 een foto van jezelf met je hond opsturen 
4 in de e-mail als onderwerp de naam van je hond zetten 
 

1p 36 Lees de tekst bij de foto van Silvia en haar hond. 
Hoe is de hond Lena in Silvia’s leven gekomen? 
A De hond is weggelopen van de vorige eigenaar. 
B De vorige eigenaar heeft de hond achtergelaten. 
C De vorige eigenaar heeft de hond ter adoptie aangeboden aan Silvia. 
D Silvia heeft de hond gekocht van iemand die ze ontmoette in een park. 
 
 

Tekst 11 

 
2p 37 Javier weet nog niet welke kleding hij zal aandoen voor zijn eerste date. 

 Welke twee kleuren kan hij beter niet dragen volgens de tekst? 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 

Tekst 12 

 
1p 38 Je helpt je opa met het instellen van zijn smartphone. 

Zijn ogen zijn niet meer zo goed. 
 Staat er in deze tekst een tip waardoor hij de tekst op het scherm 

beter kan lezen? 
Zo ja, schrijf het nummer van het kopje op waarin de tip staat. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
 

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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