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Tijdvak 1
Donderdag 22 mei
13.30 – 16.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. 
Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
 
Tekst 1 Patriotism today 
 
 

1p 1  Which of the following fits the gap in the text? 
A ages ago 
B by a British firm 
C for families 
D for farming 
E in Japan 

 
 
 
Tekst 2 Mouchoir de Monsieur 
 
 

1p 2  What was Robert Johnston’s opinion about the smell of Denim, according to the first two 
paragraphs? 
He considered it to be 

A disastrous. 
B powerful. 
C stylish. 
D very sexy. 

 
1p 3  Which of the following statements about Mouchoir de Monsieur are true, according to this 

article? 
1 It is an exclusive brand. 
2 It is hardly promoted by its manufacturers. 
3 It is popular in France only. 
4 It was the first perfume to suit both male and female tastes. 

A Only 1 and 2. 
B Only 2 and 3. 
C Only 3 and 4. 
D Only 4 and 1. 
E 1, 2 and 3. 
F 2, 3 and 4. 

 
 
 
Tekst 3 Eighteen smiles – but only one is genuine 
 
 
”we rely on the face” (regels 12-13) 

1p 4  Vat samen waarom het gezicht voor de mens zo belangrijk is volgens de alinea’s 1 en 2. 
 
‘vital for the developing brain’ (lines 33-34) 

1p 5  What vital skill is meant? 
The ability to 

A appreciate good looks. 
B estimate height and distance. 
C interpret what faces say. 
D make clear what you need. 
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3p 6  Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is volgens de 
alinea’s 4, 5 of 6. 
1 De Oude Grieken vonden symmetrie in het gezicht niet belangrijk. 
2 Een regelmatig gevormd gezicht wordt gezien als een teken van gezondheid. 
3 Gezichtskenmerken kunnen dienen als teken van vruchtbaarheid. 
4 Het is belangrijk om in te kunnen schatten of iemand betrouwbaar is. 
5 Het is nuttig om overtuigend te kunnen liegen. 
6 Naast gezichtskenmerken zijn gelaatsuitdrukkingen voor de mens van belang. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ”juist” of ”onjuist”. 
 
”There are 18 different sorts of smile but only one is genuine.” (regels 86-89) 

2p 7  Wat zijn de twee speciale kenmerken van een echte glimlach volgens de alinea’s 7 en 8? 
 

1p 8  How could the sentence ‘A lopsided grin … very welcome.’ (lines 108-112) also begin? 
A For a lopsided grin… 
B However, a lopsided grin… 
C Moreover, a lopsided grin… 
D So a lopsided grin… 

 
”Eighteen smiles – but only one is genuine” (titel) 

1p 9  Hoe verhoudt deze titel zich tot de inhoud van het artikel? 
De titel 

A bevat een grapje over de inhoud van het artikel. 
B richt zich op een pakkend aspect van het thema van het artikel. 
C vat de hoofdgedachte van het artikel samen. 
D vermeldt het belangrijkste advies van de schrijver van het artikel. 

 
 
 
Tekst 4 Big Mother is watching you 
 
 

1p 10  Why does Marina Cantacuzino have doubts about baby monitors? 
She thinks that 

A babies may become insecure if being watched all the time. 
B it is all right to ignore one’s baby’s cries now and then. 
C it is enough to hear one’s baby crying without seeing it. 
D monitors are too expensive compared with baby-sitters. 

 
 
 
Tekst 5 People will always judge by appearances 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 11   
A desirability 
B potential risk 
C uselessness 

 
1p 12   

A difficult to handle 
B far from good-looking 
C mentally handicapped 
D very pretty already 
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1p 13   
A ignoring 
B interfering with 
C studying 
D suffering from 

 
1p 14   

A illogical 
B impermissible 
C impractical 
D inevitable 

 
1p 15   

A by the way 
B for instance 
C however 
D moreover 

 
1p 16   

A confused by 
B insensitive to 
C jealous of 
D touched by 

 
1p 17   

A individual case 
B medical issues 
C moral choices 
D public interest 

 
1p 18   

A But 
B For 
C So 

 
 
 
Tekst 6 The eco-prince only gets it half right 
 
 
”In short, a hypocrite” (regels 9-10) 
Prins Charles doet dus volgens de schrijver niet wat hij zegt. 

2p 19  Waarop baseert de schrijver deze conclusie? 
 

1p 20  How are scientists typified in ‘one scientist … more A-levels”’ (lines 25-29)? 
A As arrogant. 
B As concerned. 
C As humorous. 
D As wise. 

 
‘With divine timing’ (line 31) 

1p 21  Why does the writer call the timing of the news described in paragraph 3 divine? 
A Because it arrived in time to be included in Prince Charles’s speech. 
B Because it immediately proved that Prince Charles’s words had some relevance. 
C Because it undermined Prince Charles’s statement before it received publicity. 

 
”GM crops … are one of our greatest hopes.” (regels 42-44) 

1p 22  In welke alinea verderop in de tekst richt de schrijver zich op de voordelen van het 
genetisch manipuleren van voedsel? 
Noteer het nummer van deze alinea. 
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”But then … real cost.” (regels 44-50) 
1p 23  Wat wil de schrijver hiermee duidelijk maken over wetenschappers? 

 
1p 24  Welk onderwerp bedoelt de schrijver met ”the matter in hand” (regels 55-56)? 

 
1p 25  What view are the examples in paragraph 7 meant to illustrate? 

The view that 
A genetic modification of food is not without danger. 
B regulations on genetic modification need not be the same in every country. 
C the activities of the GM industry are adequately monitored. 
D the British government seems to protect the interests of the GM industry. 

 
”Charles is the not-always-quite-right prince. Take organic food.” (regels 81-82) 

1p 26  Welk bezwaar tegen het standpunt van prins Charles met betrekking tot biologisch voedsel 
brengt de schrijver naar voren in alinea 8? 
 

1p 27  Citeer uit alinea 10 het zinsgedeelte van vier woorden dat beeldspraak bevat. 
 

1p 28  What is the main point made with regard to genetic modification of food in this article? 
A It has obvious advantages but requires more scientific study and official monitoring. 
B Its progress should be directed by public debate rather than by scientific tests. 
C Prince Charles should no longer be allowed to speak about its pros and cons in public. 

 
 
 
Tekst 7 Models of bad behaviour 
 
 

1p 29  Wat was de hoofdprijs van de serie Model Behaviour? 
 
”How would I like to be the in-house psychotherapist” (regels 3-4) 

1p 30  Wat zou deze functie inhouden? 
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin dit duidelijk wordt 
gemaakt. 
 

1p 31  What is paragraph 4 mainly about? 
A The critical questions of fellow therapists whom the writer phoned about Model Behaviour. 
B The doubts that the writer had about the acceptability of the formula of Model Behaviour. 
C The writer’s fantasies about the influence that she might have on the viewers of Model 

Behaviour. 
D The writer’s ideas about how much support she could give the Model Behaviour 

competitors. 
 

1p 32  How could the sentence ‘These girls … right there.’ (lines 45-49) also begin? 
A After all, these girls… 
B However, these girls… 
C Moreover, these girls… 

 
1p 33  Which of the following is paragraph 6 meant to suggest? 

A The girls on the programme hardly needed any psychological support. 
B The psychotherapist selected by the programme makers was rather inferior. 
C The writer had rightly turned down the production company’s offer. 

 
1p 34  What does the writer suggest about Model Behaviour in paragraphs 7 and 8? 

A It harms both the girls who take part and sensitive girls who watch it. 
B It is an excellent preparation for the tough world of modelling. 
C It plays on the delight that viewers take in watching other people’s misery. 
D It rewards its contestants for bringing out the worst in themselves. 

 



300011  6 6 Lees verder 

1p 35  Welke uitdrukking past bij het gevoel dat de schrijfster overbrengt in de zin ”And 
presumably … television programme.” (regels 77-80)? 

A ”Eind goed, al goed!” 
B ”Schrale troost!” 
C ”Verdiende loon!” 

 
1p 36  What is the writer’s main point in paragraph 9? 

A Girls and women who watch Model Behaviour betray their own sex. 
B Our society attaches too much value to girls’ and women’s appearance. 
C Reality TV wrongly promotes the idea that beautiful girls will make it in life. 

 
1p 37  Citeer de zin of het zinsgedeelte uit alinea 10 of 11 dat sarcastisch van toon is. 

 
1p 38  Welke van de onderstaande uitspraken geven een schrijfdoel weer van het artikel Models of 

bad behaviour? 
1 Bepaalde vormen van vermaak veroordelen. 
2 De mening van de schrijfster over Model Behaviour weergeven. 
3 Kritiek leveren op mensen die deelnemen aan reality-tv-programma’s. 
4 Opsommen welke kenmerken nodig zijn om fotomodel te worden. 

A Alleen 1 en 2. 
B Alleen 2 en 3. 
C Alleen 3 en 4. 
D Alleen 4 en 1. 
E 1, 2 en 3. 
F 2, 3 en 4. 

 
 
 
Tekst 8 Morgan’s Passing 
 
 
”Morgan’s oldest daughter was getting married. It seemed he had to find this out by 
degrees” (regels 1-2) 

3p 39  Vat dit proces samen in drie stappen. 
Baseer je antwoord op de regels 1 tot en met 26. 
 

1p 40  Which of the following statements is/are true, according to the text? 
1 Morgan is impressed with his daughter’s boyfriend. 
2 Morgan thinks that his wife Bonny drinks too much. 
3 No one is really interested in Morgan’s opinion about the organisation of the wedding. 
4 When Morgan asked Bonny to marry him, he was wearing his best suit. 

A Only 1. 
B Only 2. 
C Only 3. 
D 1 and 2. 
E 2 and 3. 
F 3 and 4. 
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
 
Tekst 9 Good Photography Starts Here 
 
 
Je wilt deelnemen aan een cursus, maar hebt geen eigen apparatuur. 

1p 41  Blijkt uit de folder of je dan toch kunt deelnemen? Zo ja, op welke voorwaarde? Zo nee, 
schrijf op ”Nee”. 
 
 
 
Tekst 10 The Telegraph Short breaks hotels 
 
 
Je invalide opa wil deze zomer een paar dagen met je op vakantie in het graafschap 
Somerset. Je zoekt een hotel dat: 
1 geschikt is voor een rolstoelgebruiker; 
2 voor jullie allebei een eenpersoonskamer heeft; 
3 zo dicht mogelijk bij de zee ligt. 

1p 42  Staat er in deze tekst een hotel dat in aanmerking komt? Zo ja, hoe heet dat hotel? Zo nee, 
schrijf op ”Nee”. 
 

 
Einde 


