Cambridge International Examinations
Cambridge International General Certificate of Secondary Education

0503/02

FIRST LANGUAGE DUTCH
Paper 2 Writing

May/June 2014
2 hours

Additional Materials:

Answer Booklet/Paper

* 6 7 7 9 2 6 9 0 9 1 *

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST
If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen.
Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.
Choose one topic from Section 1 and one topic from Section 2.
You should pay attention to punctuation, spelling and handwriting.
At the end of the examination, fasten all your work securely together.
All questions in this paper carry equal marks.
LEES EERST DE VOLGENDE INSTRUCTIES
Als je een antwoordboekje hebt gekregen, volg dan de instructies op de voorzijde.
Schrijf je schoolnummer, je kandidaatnummer en je naam op al het werk dat je inlevert.
Schrijf met een donkerblauwe of zwarte pen.
Gebruik geen nietjes, paperclips, markeerstiften, lijm of correctievloeistof.
Kies één onderwerp uit Deel 1 en één onderwerp uit Deel 2.
Let op spelling, leestekens en handschrift.
Maak al je werk aan elkaar vast, als je klaar bent met het examen.
Elke vraag telt even veel.
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Schrijf twee opstellen, elk van 350–500 woorden.
Kies één onderwerp uit Deel 1 en één onderwerp uit Deel 2.

Deel 1
Discussie en betoog
1

[25]

Kies één van de volgende onderwerpen:
(a) Groente en fruit worden vaak per vliegtuig ingevoerd uit verre landen. Is dat goed voor de
economie of slecht voor het milieu? Bespreek.
òf
(b) Zouden mensen mogen wonen in de landen waar ze willen wonen of is het goed dat er
grenzen zijn? Beargumenteer.
òf
(c) Is graffiti kunst of vandalisme? Bespreek.
òf
(d) ‘Steeds meer studenten kiezen een beroep omdat ze veel geld willen verdienen, niet omdat
ze het leuk vinden of omdat ze iets voor de maatschappij willen doen.’ Bespreek deze stelling.

Deel 2
Beschrijving en verhaal
2

[25]

Kies één van de volgende onderwerpen:
(a) Beschrijf het verjaardagsgevoel.
òf
(b) Beschrijf de eerste lentedag.
òf
(c) Er ligt een bijzonder boek in de etalage van een boekwinkel. Hoe het daar terecht is gekomen,
is niet bekend. Gebruik dit gegeven voor een kort verhaal.
òf
(d) Je hebt ’s nachts gedroomd. Vertel hoe je droom je dag beïnvloedt.

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every
reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the
publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.
Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.

© UCLES 2014

0503/02/M/J/14

