
Examen VMBO-KB 

2021 

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 41 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

KB-0081-a-21-1-o

tijdvak 1 
maandag 31 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 wordt er in de tekst gezegd over de loslopende kip in Eivissa, de 
hoofdstad van Ibiza? 
A De kip liep al weken door een buitenwijk van de hoofdstad van Ibiza. 
B De kip stak een drukke straat over en veroorzaakte een ongeluk. 
C De kip werd gevangen door agenten die in de buurt waren. 

Tekst 2 

1p 2 Lola heeft na de zomervakantie moeite om rustig te blijven tijdens de les.  
Ze vraagt het tijdschrift Bravo om advies. 
Welk advies geeft Bravo aan Lola? 
A de tijd nemen om weer rustig te wennen aan het schoolritme 
B in de pauzes met vriendinnen lekker naar het park gaan 
C ten minste twee keer per week een half uur gaan zwemmen 

Tekst 3 

1p 3 Lees de introductie.  
Welke informatie over Maverick staat er in de introductie? 
A Hij gaat een feest geven voor zijn fans vanwege alle successen. 
B Hij gaat nog een keertje optreden in het programma La Voz. 
C Hij gaat zijn cd en boek cadeau geven aan zijn trouwste fans. 

2p 4 Lees alinea 1.  
Waarom is Maverick zo blij over het afgelopen jaar? 
 Schrijf twee redenen op.

1p 5 Lees alinea 2.  
Wat vertelt Maverick in alinea 2?  
A waar hij zijn show gaat geven  
B wanneer hij het idee kreeg voor zijn show 
C wat hij wil gaan doen tijdens zijn show   

1p 6 Lees alinea 3.  
Waaruit haalt Maverick inspiratie voor zijn cd?  
A uit dingen die mensen in het dagelijks leven doen 
B uit muziek die andere artiesten gemaakt hebben 
C uit verwachtingen die mensen van hem hebben 
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1p 7 Lees alinea 4.  
Wat vertelt Maverick in alinea 4?  
A De songteksten voor zijn nieuwe cd schrijft hij niet zelf.  
B Een nieuwe cd maken kost meer tijd dan hij had verwacht.  
C Hij weet nog niet precies wanneer zijn nieuwe cd te koop zal zijn. 

1p 8 Lees alinea 5.  
Wat is een “verrassing” (regel 26)? 
Het is een verrassing 
A hoeveel concerten Maverick in totaal in Spanje zal gaan geven. 
B naar welke landen Maverick zal gaan voor het promoten van zijn cd. 
C welke andere artiesten Maverick zal uitnodigen voor zijn concerten.  

Tekst 4 

1p 9 Geef van elk van de beweringen over witte haaien aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de informatie in de inleiding. 
1 Witte haaien zwemmen meestal in hun eentje of in kleine groepen. 
2 Witte haaien zwemmen elke maand van Californië naar Mexico. 

1p 10 Lees alinea 1. 
Wat snapten de wetenschappers niet van de reis van de witte haaien 
(regel 7)?  
Ze snapten niet waarom  
A de haaien naar een gebied zwemmen waar geen voedsel lijkt te zijn. 
B de reis van de haaien juist in de koude maanden plaatsvindt.  
C de reis van de haaien naar de Stille Oceaan een hele maand duurt.  
D er zoveel haaien doodgaan tijdens hun reis naar de Stille Oceaan. 

1p 11 Lees alinea 2.  
 Waarom bleek de zone ‘Albergue de los tiburones blancos’ een

paradijs te zijn voor witte haaien?

1p 12 Lees alinea 3. 
 Waarom is de groep zeedieren, zoals kwallen, inktvissen en vissen,

overdag niet zichtbaar op de satellietfoto’s?

Tekst 5 

1p 13 Wanneer zijn de “donuts de oro” te koop?  
A alle dagen van de week 
B alleen in het weekend 
C alleen op vrijdag 
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1p 14 Wat moet je doen om korting te krijgen op de verkoopprijs? 

Tekst 6 

2p 15 In alinea 1 wordt informatie gegeven over de ponchilas.  
 Geef van de volgende punten aan of hierover wel of niet informatie

wordt gegeven.
1 van welk materiaal de ponchilas worden gemaakt 
2 in welke kleuren de ponchilas worden gemaakt 
3 wat de ponchilas zijn 
4 waarom de ponchilas zijn bedacht 

1p 16 Lees de regels 7-12 (“El proyecto … la escuela.”). 
Waarom gaan veel arme kinderen uit het Andesgebergte niet elke dag 
naar school? 
A omdat hun ouders dat niet nodig vinden 
B omdat ze geen goede bescherming tegen de kou hebben 
C omdat ze geen schoolspullen hebben 
D omdat ze het openbaar vervoer niet kunnen betalen 

1p 17 Lees de regels 12-16 (“Pero también … del proyecto.”). 
 Welk ander voordeel van het ponchilas-project wordt in deze regels

genoemd?

1p 18 Lees alinea 3.  
Waarom wordt het plastic in de zomermaanden verzameld? 
A omdat de mensen dan meer tijd hebben 
B omdat de ponchilas dan gemaakt worden 
C omdat er dan veel frisdrank gedronken wordt 
D omdat er dan veel toeristen zijn 

Tekst 7 

2p 19 Lees de inleiding en alinea 1. 
 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet

overeenkomt met de tekst.
De tweelingzussen Mónica en Sabrina 
1 studeren aan verschillende universiteiten. 
2 leiden ieder een totaal ander leven. 
3 komen uit voor verschillende landenteams. 
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1p 20 Lees alinea 2. 
Wat wordt er verteld in alinea 2? 
A De zussen waren voor het eerst elkaars tegenstanders bij La Copa del 

Mundo Sub-20. 
B Het voetbalteam van de Verenigde Staten verloor in de kwartfinale van  

La Copa del Mundo Sub-20. 
C Mónica raakte geblesseerd tijdens een wedstrijd van La Copa del 

Mundo Sub-20. 

1p 21 Waarom was Mónica heel verdrietig?  

1p 22 Lees alinea 3.  
Welke bewering is waar? 
A De mensen denken dat het voor Mónica en Sabrina geen probleem is 

om tegen elkaar te spelen. 
B De ouders van Mónica en Sabrina steunen hen allebei evenveel en ze 

vinden vooral het spel belangrijk. 
C Mónica en Sabrina vinden het niet fijn dat ze voor wedstrijden lange 

afstanden moeten rijden. 

Tekst 8 

1p 23 Welke van deze trucs is speciaal bedoeld om degene op wie je verliefd 
bent te verleiden? 
A truc 1 
B truc 2 
C truc 3 

Tekst 9 

1p 24 Op welke vraag geeft alinea 1 een antwoord?  
op de vraag 
A hoe de Chinese studenten zich kleden 
B waarom de Chinese studenten in Madrid zijn 
C wanneer de Chinese studenten uit Valencia vertrekken  
D wat de Chinese studenten studeren 

1p 25 Waarom zijn er meer meisjes dan jongens in de groep, volgens Cielo 
Yang (regel 10)?  
omdat  
A jongens liever hun tijd aan studeren besteden  
B jongens liever naar onbekende plekken reizen    
C meisjes meer van avontuur houden dan jongens 
D meisjes meer van het strand genieten dan jongens 
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1p 26 Lees alinea 2.  
Wat wordt er over Jing Meng en Mo Xue gezegd? 
A Jing Meng en Mo Xue doen dezelfde studie. 
B Jing Meng en Mo Xue zijn een stelletje dat in Madrid woont.  
C Jing Meng spreekt beter Spaans dan Mo Xue. 

1p 27 Is er iemand die snel terug wil gaan naar China? 
A ja, alleen Jing Meng  
B ja, alleen Mo Xue 
C ja, Jing Meng en Mo Xue  
D nee, Jing Meng niet en ook Mo Xue niet 

1p 28 Lees alinea 3. 
Wat interesseert Estrella, Susana en Máximo het meest als ze in Valencia 
zijn? 
A eten bij Kentucky Fried Chicken 
B het bijwonen van de Fallas 
C het vuurwerk zien 
D naar het strand gaan 

Tekst 10 

1p 29 Lees alinea 1.  
Wat is de Ultra Trail Cerro Rojo (regels 1-2)? 
Het is een marathon   
A die steeds in een ander land gehouden wordt. 
B over een zwaar en afwisselend traject. 
C waar alleen vrouwen aan mogen deelnemen. 

1p 30 Welke informatie over de podiumfoto van María Lorena staat er in 
alinea 2?  
A Deze foto van María Lorena is veel gedeeld via internet.  
B María Lorena draagt speciaal voor deze foto een rok en sandalen.  
C María Lorena heeft geld voor deze foto ontvangen. 

1p 31 Wat wordt in alinea 3 verteld over de leden van de volksstam “los 
tarahumara” (regel 13)? 
A Als zij trainen voor een langeafstandsloop, volgen zij een streng dieet. 
B De schoenen die zij maken worden in heel Mexico verkocht. 
C Zij zijn wereldberoemd omdat zij zo goed zijn in lange-afstandslopen. 

1p 32 Lees alinea 4. 
Hoe blijft María Lorena in topconditie? 
A Elke dag na haar werk gaat ze kilometers hardlopen. 
B In haar vrije tijd maakt ze lange bergwandelingen. 
C Tijdens haar werk loopt zij dagelijks vele kilometers. 
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Tekst 11 

1p 33 Lees alinea 1. 
Waarom zet de eigenaar van het restaurant bakjes met eten buiten? 
A omdat hij geen voedsel wil verspillen 
B om mensen die dat nodig hebben aan een warme maaltijd te helpen 
C om mensen te laten proeven hoe lekker hij kan koken 

1p 34 Op welke vraag geeft alinea 2 een antwoord? 
A Hoeveel tijd kost het om het dagmenu klaar te maken?  
B Waarom is het bijgeleverde bestek van plastic gemaakt? 
C Welke gerechten staan er op het dagmenu? 

1p 35 Lees alinea 3.  
Waarom wil de eigenaar van het restaurant niet dat de naam van zijn 
restaurant in de krant komt? 
omdat hij niet wil 
A dat de mensen denken dat het een reclamestunt is 
B dat er te veel mensen naar zijn restaurant komen 
C dat hij problemen krijgt met de gemeente   

Tekst 12 

1p 36 Wat is het eerste waar je over na moet denken als je een onderwerp voor 
je blog kiest?  

Tekst 13 

1p 37 In de tekst wordt een aantal tips gegeven waarmee je kunt voorkomen dat 
je een zonnesteek krijgt. 
 Staat in deze tekst een tip over hoeveel liter water je minimaal per dag

moet drinken om te voorkomen dat je een zonnesteek krijgt?
Zo ja, schrijf op hoeveel liter water je minimaal per dag moet drinken.  
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 

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

                                          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-o 8 / 8 lees verder ►►►

Tekst 14 

1p 38 Je bent in Madrid en loopt op 10 mei bij de kledingzaak Cortefiel naar 
binnen. Je hebt een T-shirt van de zomercollectie uitgezocht en je gaat 
ermee naar de kassa. 
 Heb je recht op 25% korting?
Zo ja, schrijf op ‘ja’ en leg uit waarom.
Zo nee, schrijf op ‘nee’ en leg uit waarom niet.

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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