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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST
An answer booklet is provided inside this question paper. You should follow the instructions on the front cover
of the answer booklet. If you need additional answer paper, ask the invigilator for a continuation booklet.
Choose one topic from Section 1 and one topic from Section 2.
All questions carry equal marks.
LEES EERST DE VOLGENDE INSTRUCTIES
Dit examen bevat een antwoordboekje. Volg de instructies op de voorzijde van je antwoordboekje. Je
surveillant heeft een extra antwoordboekje, als je meer ruimte nodig hebt voor je antwoorden.
Kies één onderwerp uit Deel 1 en één onderwerp uit Deel 2.
Elke vraag telt even veel.
INSTRUCTIES VOOR HET ANTWOORDBOEKJE
Vul de vakjes op de voorzijde van je antwoordboekje met hoofdletters in.
Schrijf met donkerblauwe of zwarte pen.
SCHRIJF NIET OVER DE BARCODES.
Schrijf je antwoorden in het antwoordenboekje. Gebruik de voor- en achterzijde van elke bladzijde.
Laat twee regels afstand vrij tussen je antwoorden op elke vraag of deelvraag.
Schrijf het nummer van de vraag die je beantwoordt in de eerste linkerkantlijn.
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Als de vraag is onderverdeeld, schrijf de letter van de deelvraag in de tweede linkerkantlijn.
Als je een extra antwoordboekje gebruikt hebt, leg het binnen in je eerste antwoordboekje, als je klaar bent
met het examen.
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Schrijf twee opstellen, elk van 350–500 woorden.
Kies één onderwerp uit Deel 1 en één uit Deel 2.
Deel 1
Discussie en betoog
1

Kies één van de volgende onderwerpen:
(a) Veel goedkope kleren worden gemaakt in landen waar mensen bijna niets verdienen. Mensen
in het westen kopen deze kleren. Geef je mening hierover.
óf
(b) ‘Je moet elk dier als huisdier kunnen hebben, zelfs wilde dieren.’ Geef je mening over deze
bewering.
óf
(c) ‘We zouden ongelimiteerd wetenschappelijk onderzoek mogen doen en naar olie boren op de
Noord-en Zuidpool.’ Geef jouw mening.
óf
(d) Moet de staat voor de armen in de samenleving zorgen, of moeten we dat aan
liefdadigheidsinstellingen overlaten? Bespreek.
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Deel 2
Beschrijving en betoog
2

Kies één van de volgende onderwerpen:
(a) Beschrijf een winterdag.
óf
(b) Beschrijf een kunstwerk of muziekstuk van een artiest die je bewondert.
óf
(c) Je ziet op het nieuws een kostbaar voorwerp dat gestolen is. Het komt je bekend voor…
Schrijf een kort verhaal.
óf
(d) Een oude vrouw zit voor het raam achter de geraniums en ziet iets gebeuren. Vertel wat ze
ziet.

© UCLES 2015

0503/02/M/J/15

4
BLANK PAGE

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.
To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced online in the Cambridge International
Examinations Copyright Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download at www.cie.org.uk after
the live examination series.
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 2015

0503/02/M/J/15

