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Oefenexamen schriftelijk college-examen 2022 

Examenvak en niveau Engels havo  

 

Onderwerp 1 

Het gebruik van de museumjaarkaart (National Museum Card), waarmee je 
voor een klein bedrag gratis toegang krijgt tot vele musea, dreigt aan zijn 
eigen succes ten onder te gaan. De musea kunnen de toeloop van bezoekers 
niet meer aan; de mensen staan veel in de wachtrijen en de zalen zijn tijdens 
het bezoek simpelweg te vol met bezoekers. 

Tijdens een bijeenkomst van museumdirecteuren om met oplossingen voor dit 
groeiende probleem te komen, kwamen de volgende argumenten naar voren 
om de drukte een halt toe te roepen: 

- Een stevige verhoging van de prijs van de kaart 
- Bezoekers ouder dan 65 geen toegang meer verlenen tot de musea 

tijdens schoolvakanties 
- Openingsuren van de musea verlengen 

Bespreek twee argumenten, geef voor en nadelen en kies vervolgens voor de 
oplossing die volgens jou het meest effectief zal blijken te zijn. 

 

 

Gebruik formeel Engels 

Gebruik 250-300 woorden 

Gebruik alinea’s en verzin een titel 
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Onderwerp 2 

Tijdens een bijeenkomst van een aantal jeugdorganisaties en de 
burgemeester is er levendig gediscussieerd over de invulling en de toekomst 
van de viering van Oudejaarsavond in jouw gemeente. In de afgelopen jaren 
was er voor de gemeente een flinke kostenpost op 1 januari om alle schade 
weer te repareren. De gemeente wilde in gesprek met verschillende 
groeperingen om eens van gedachten te wisselen over deze problemen en jij 
was hier voor uitgenodigd omdat je lid bent van een jongerencollectief, 
genaamd Cool. 

Er ligt nu een voorstel om de randverschijnselen van de viering in te perken 
en de volgende voorstellen kwamen tijdens de bijeenkomst ter tafel: 

- Bij het uitblijven van overlast zullen de niet gemaakte kosten ten goede 
komen aan een project voor de jeugd in jouw gemeente 

- De overlast veroorzakende jongeren zullen niet langer een taakstraf 
krijgen maar een veroordeling in de rechtbank riskeren 

- De gemeente organiseert een collectief vuurwerk om 24.00; de kosten 
daarvan zijn voor de gemeente. 

 

Bespreek twee argumenten, geef voor en nadelen en kies vervolgens voor de 
maatregel die volgens jou het meest effectief zal blijken te zijn. 

 

 

Gebruik formeel Engels 

Gebruik 250-300 woorden 

Gebruik alinea’s en verzin een titel 
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Uitwerking 

The National Museum Card; a disastrously successful initiative 

Unlimited access to over 400 museums all over the country in exchange for a 
small yearly contribution of €64,90; it is no surprise that the National Museum 
Card has been a booming success ever since its introduction in 1981. 
Recently, however, the initiative has shown to have some adverse results. 
More and more exhibitions  have long lines at the entrance, and are incredibly 
crowded inside. 

Firstly, one could argue that such a problem could be solved by expanding 
opening hours significantly. In this way, an even distribution of visitors 
throughout the day can be achieved. Nonetheless, this measure is far from 
ideal. It is to be doubted if the principal problem of crowded museums would 
even be solved at all, for people are unlikely to visit them in the early morning 
or late at night, even if business hours become more generous. 

Secondly, a more realistic method would be inflating the annual fee 
considerably, which is likely to diminish the amount of subscriptions to the 
National Museum Card, thereby narrowing down the number of visitors in 
museums. Moreover, this measure provides an additional bonus for 
museums, as the increased price of the card compensates for any revenue 
lost through the inevitable loss of customers. 

All things considered, raising contribution costs seems to be a more adequate 
solution to the problem of overcrowded museums than increasing business 
hours. Additionally, it would have a lesser economic impact on a museum’s 
income. The National Museum Card should become more expensive. 
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