
Eindexamen havo 2009 

Uitwerkingen 

ln deze uitwerkingen zijn citaten uit de tekst tussen enkele aanhalingstekens (') geplaatst. 

Vertaalde passages uit vragen, antwoorden en de tekst zijn gecursiveerd. 

In dit examen komen ook open vragen voor. In de betreffende uitwerkingen tref je de tekst aan 

uit het correctiemodel en een toelichting. Dit examen bestaat uit 10 teksten en 43 vragen. 

Je kunt er maximaal 49 scorepunten voor behalen: per meerkeuze(-invul)vraag 1 punt. 

Bij een aantal open vragen kan méér dan l punt worden gescoord. In de scoresleutel achter in dit 

boek kun je aflezen welk cijfer je hebt behaald bij een bepaald aantal punten. 

Tekst 1 Ruled by the polities of the playground 

1 D De verbazing uit de geciteerde openingszin geldt het feit dat een jongen strafrechterlijk 

wordt vervolgd omdat hij een andere jongen uitschold met 'Paki' en 'Bin Laden' (r. 1-
5). Er 'moeten toch andere manieren zijn om hiermee om te gaan dan strafi'echte/ijke 

vervolging', zoals vroeger een pak rammel van de 'headrnaster' (r. 13-14). 

A, B of C Geen van deze citaten verklaart de verbazing over de strafrechterlijke vervolging 

in deze onbeduidende zaak. 

2 C is juist. De moraal is dat ruzies tussen schooljongens zonder bemoeienis van het hof 

moeten worden geregeld. De schrijver verwijst in r. 29, net als de rechter in r. 19, naar 

deze affaire met 'all this nonsense'. 

A, B of C De schrijver wil hier niet zeggen dat (A) iedereen die zich beledigd voelt de 

andere partij voor de rechter moet slepen, (B) het leerlingen niet toegestaan moet worden 

scheldwoorden te gebruiken op schoof of (D) de politie ook aandacht moet besteden aan 

wat zij als onbeduidende zaken beschouwt. 

3 Maximumscore 2 punten 

• 1) Wel. De rechter sprak woorden die 'rang with common sense' (r. 8), dus getuigen

van gezond verstand. Zie ook 2 C. 

• 2) Wel. Wat de rechter te zeggen had waren 'home truths' (r. 15: harde waarheden) die

de politie en het CPS aan het denken zouden moeten zetten. 

• 3) Niet. Deze passage verwijst niet naar het doen en laten van de rechter. De schrijver

toont hier begrip voor het feit dat de politie haar stommiteit niet wil erkennen. 

• 4) Wel. De schrijver is het met de rechter eens dat het belang van kinderen niet wordt

gediend met dit soort gerechtelijke uitwassen. 

Opmerking: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

Tekst 2 Brain teasers 

4 D is juist. De schrijver leidt het onderwerp (d.w.z. het Nintendo-spel Brain Age) in door 

Johnsons theorie over de praktische waarde van videospellen te presenteren: 'video 

games actually make gamers smarter' (r. 10). 
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A, B of C De schrijver introduceert het onderwerp niet door (A) te beweren dat een oud

videospel niet succesvol te updaten is, (B) uit te leggen waarom videospel!en de reken

vaardigheid van mensen kunnen afstompen of (C) te illustreren hoe mensen tegen gamers

aankeken voor Johnson zijn boek uitbracht. 

5 C is juist. De schrijver vindt dat het produceren van Bra in Age een briljante zei was van de

spellen/abri kant. Hij had namelijk hetzel fde idee gehad - een spel maken dat de hersenen 
traint- en beseft nu dat hij 'should have patented the idea ri.ght then' (r. 15-16). 

A, B of D Uit niets blijkt dat de schrijver (A) vreest dat het spel niet aantrekkelijk zal zijn om

te kopen, (B) ernstig betwijfelt of het spel doet ,vat het he/ooft te doen of (D) zich afvraagt

of het spel specifiek ontworpen is voor oudere spelers. 

6 B is juist. In r. 26-28 stelt hij dat Bra in Age het type 'bra.in-teasing activity' lijkt te zijn 
dat iemand 'smarter' kan maken en houden. Hij vervolgt in alinea 5 met een verdere 
uitwerking hiervan: Bra in Age heeft inderdaad de benodigde eigenschappen, zoals pittige 
wiskundevragen en andere opdrachten die 'taxing' (r. 35) zijn. 

A, C of D De antwoorden (A) dus, (C) in plaats daarvan of (D) op dezelfde wijze

gaan voorbij aan het gegeven dat wat volgt een verdere uitwerking is van een eerder 
verkondigde mening. 

7 D .is juist. De schrijver was na het spelen uitgeput. Dat bewijst 'exhausted' in r. 30. Er is 
geen aanleiding te denken dat hij zich (A) roekeloos, (B) dom, (C) triomfantelijlc of(E) 
jong ging voelen. 

8 B is juist. De context heeft een negatieve strekking: de (bi ijkbaar miserabele) score van een 
68-jarige die de schrijver in eerste instantie behaalde, kwam hard aan bij hem (r. 36: 'hits
home'). Hij huilde bijna, en oefent door tot hij de geestelijke souplesse heeft van een 33-
jarige.

A, C ofD Er is geen reden te denken dat de schrijver na de bedroevende score (A)juichte,

(C) stopte - integendeel! - of (D) geeuwde.

9 Maximumscore 1 punt (één antwoord is voldoende) 
• But if / By this.
Toelichting: De schrijver merkt op dat het een giller zou zijn als spellen hun rol van
'voedsel voor de geest' ernstig zouden nemen. In de genoemde zinnen komt hij daarop
terug met de grap dat hij weer met deze hersengymnastiek aan de gang moet om zijn
leeftijd verder te verlagen tot 24.

10 C is juist. Het doel van dit artikel is lezers te informeren over de stimulerende effecten die

het spelen van bepaalde videospellen kan hebben op de hersenen. Dat is wat Johnson 
beweert (zie alinea 2) en dat is wat de schrijver na zijn kennismaking met Brain Age zelf 
ook meent. 

A, B of D Het is de schrijver er niet om te doen (A) theorieën achter recente onhvikke!ingen

in de game-industrie te bekritiseren, (B) zijn voorkeur voor een specifiek type videospel

uit te leggen of (D) mensen te waarschuwen tegen de mogelijk schadelijke gevolgen van

het spelen van videospel/en. 

2009-1 246 

Tekst 3 Last night on television 

11 Maximumscore I punt 

Een antwoord met de volgende strekking is juist: 
• De honden jaagden op nertsen / roken daar dieren/wild / sprongen naar beneden / van

de brug op zoek naar nertsen/dieren/wild (die/dat ze roken).
Toelichting: Zie r. 40-43. Dat het hier gaat om de uiteindelijke verklaring blijkt uit 'in the 
end' (r. 39). 

12 Maximumscore 2 punten; 1 punt per goed antwoord 

Antwoorden met de volgende strekking zijn juist: 
• Er waren geen kwade geesten bij de brug.
Toelichting: 'the bridge is free of evil spirits' (zie r. 25-26).
• Honden plegen geen zelfmoord.
Toelichting: 'clogs don't commit suïcide anyway' (zie r. 28).

13 Maximumscore 1 punt (één antwoord is voldoende) 

De volgende antwoorden zijn juist: 
• Unfortunately, it.
Toelichting: In r. 32-38 wordt het programma beschreven als een onbedoelde parodie
op het soort dodelijk trage wetenschappelijke documentaires waarin van belachelijke
theorieën wordt gezegd dat ze belachelijk zijn.
• Long before.
Toelichting: In r. 43-47 wordt gesteld dat het programma zo weinig vaart had ('tortuous
progress') dat van een brug afspringen aantrekkelijk leek (in vergelijking met verder
kijken).

Tekst 4 No teacher left behind 

14 B is juist. Driekwart van de lerarenopleidingen zijn niet bij machte studenten op te leiden tot 
uitstekende leraren. In feite wordt de helft van alle leraren opgeleid op lerarenopleidingen 
met de laagste toelatingsniveaus. De tweede mededeling ligt in het verlengde van de 
eerste. 

A Er is geen contrast tussen de elementen voor en na de invuller: beide schetsen de 
onbevredigende situatie. 

C Er wordt geen uitzondering gemaakt op de voorafgaande zin, dus loch kan niet. 

15 B is juist. Amerikaanse scholen worden bekritiseerd. De kinderen lopen er achter (r. 1-2) 
en dat komt misschien wel doordat de m�este lerarenopleidingen geen gekwalificeerde 
leraren afleveren (r. 8-11 ). Dat scholen (A) gesloten of (C) hervormd worden, blijkt 
nergens uit. 

16 C is juist. Eén reden dat dit rapport belangwekkend (r. 22: 'significant') is, berust op het 
feit dat het onderzoek zo grondig werd uitgevoerd (zie r. 22-26). Daardoor kan het niet 
zomaar worden genegeerd. Het is hier onzin dat het om die reden niet zomaar kan worden 
(A) opgemerkt, (B) uitgelegd of (D) verbeterd.
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17 B is juist. Deze alinea geeft de tweede reden dat het rapport 'significant' (r. 22) is. Er is een 

groot lerarentekort (r. 35-36) terwijl de VS, om wereldwijd te kunnen concurreren, nu de 
meest geschoolde bevolking in de geschiedenis nodig heeft. Het element van scholing 

(door goed onderwijs) ontbreekt bij een keus voor (A) creatief, (C) inte11igenl of (D) 

gemotiveerd. 

18 A is juist. Op de lerarenopleidingen gebruikt men een allegaartje ('mix' in r. 44 en 'chaos' in 

r. 51) aan onderwijskundige benaderingen. Want niemand weet wat een 'good teacher'

(r. 42) moet kunnen, of waar het accent op moet liggen, dus doet men maar wat. Zie r. 45-51.
Er is geen sprake van een mengelmoes van (B) emoties, (C)faci!iteiten of (D) studenten.

19 C is juist. Het gaat om aanbevelingen voor 11era11dering. Meer 'in-classroorn training' (r. 58-

59) is hiervan het eerste, voor de hand liggende voorbeeld. Ook, hoewel minder realistisch,

worden genoemd: hogere salarissen (r. 59-65) en de sluiting van een aantal zeer laag

drempelige 'failing teacher programs' (r. 66). Het gaat hier niet om (A) voorbeelden van
fàlen, (B) succesverhalen of (D) suggesties voor bezuiniging.

20 B De voorstellen uit de voorafgaande alinea zijn 'important and urgent' (r. 71 ). Nietternin is 

er volgens de schrijver één maaregel die 'more important and urgent than the others' is: 

het meten van het uitstroomniveau van schoolkinderen om de resultaten hiervan te kunnen 

koppelen aan de opleiding van de betreftènde leraren (r. 71-76). Deze tegenstelling in 

urgentie komt niet tot uiting bij een keus voor (A) dus, (C) kortom of (D) anderszins. 

21 B is juist. Het punt is hier niet hoe je leraren opleidt die de beste resultaten uit leerlingen 

halen. Het probleem is immers dat Amerikaanse scholieren 'lag bebind' (r. 1) doordat er 

niet genoeg 'excellent teachers' (r. l !) van de lerarenopleidingen komen. Het gaat niet 

om de (A) beste verhouding met, (C) meeste feedback van of (D) meeste informatie over 
leerlingen. 

Tekst 5 And for my acting Oscar ... 

22 C is juist. De functie van alinea I en 2 is het geven van een inleiding op (hoe de techniek 

van) visuele effecten de oprechtheid van het optreden van een acteur kan veranderen. 

23 

ln Blood Diamond wordt een 'digitally manipulated' (r. 23) traan op Jennifer Connolly's 

gezicht geplaatst, wat een technicus ziet als een voorbeeld van een 'dishonest moment' 

(r. 32). 

A, B of D Uit niets blijkt dat (A) er vanuit het publiek een steeds groeiende vraag is naar 

adembenemende stunts, (B) het toegenomen gebruik van de techniek van visuele effecten 
de populariteit van een acteur verhoogt of (D) de schrijver het publiek waarschuwt dat 
men op grote schaal voor de gek gehouden wordt door regisseurs die de techniek van 
visuele effecten gebruiken. 

Maximumscore 2 punten 

• 1) Wel. Zie r. 28-29: 'practitioners are discouraged from discussing this work'. 

• 2) Niet. Integendeel. Jeff Okun, voorzitter van de Visual Effects Society (zie r. 15-17)

zegt dat 'The performance is sacrosanct and to alter it is creepy' (r. 48-49). 
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• 3) Wel. Zie r. 43-45 voor deze kostenbesparing.

• 4) Niet. Het zijn de regisseurs ('directors' in r. 47 en 5 !) die beslissen over het gebruik

van visuele effecten: zij zijn het die de specialisten inhuren. 

Opmerking: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: l punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

24 A is juist. Uit de voorafgaande zin wordt duidelijk dat de acteurs geen zeggenschap l1ebben 

over digitale manipulatie. Het ligt voor de hand dat diezelfde 'performers' (r. 55) hierover 

bezorgd zijn en streven naar het recht op instemming ('approval' in r. 55). Er is geen 

aanleiding om in dit verband te denken aan (B) publieksgroepen, (C) regisseurs, (D) 

producers of (E) specialisten op het gebied van visuele effecten. 

25 D is juist. Hij beschouwt het als een nuttig instrumel1/ (r. 80-81: 'visual effects can give 

directors even more choice') dat zijn beperkingen heeft, want het publiek zou ook na 

digitale bewerking een slechte acteerprestatie als zodanig onderkennen (r. 82-86). 

A, B of C Uit de woorden van Matt Johnson valt niet op te maken dat hij het gebruik van 

visuele effecten beschouwt als (A) een ontwikkeling die moet worden stilgezet, (8) een 
hype waarover we ons niet al Ie druk moelen maken of (C) een belediging aan het adres 
van hel acteursvak. 

Tekst 6 Darwin 's revenge 

26 C is juist. ln alinea 2 worden de negatieve consequenties gepresenteerd van het hebben van 
een genetische aanleg voor spaarzaamheid. Deze aangeboren eigenschap, die ooit de 

bewoners van de Poolcirkel goed van pas kwam om te overleven in barre omstandigheden, 

maakt Amerikanen van nu volgens alinea 2 juist 'vulnerable' (= kwetsbaar; zie r. 21-26). 

27 

A, Bof D Ten aanzien van de erfelijke aanleg tol spaarzaamheid is er in alinea 2 geen 

sprake van (A) het in twijfel trekken van het onderzoek ernaar, (B) een uitleg van de 
succesvolle omvorming ervan (die was er helemaal niet) of (D) twijfel aan het beslaan 
ervan. 

Maximumscore 2 punten 
• 1) Niet. Dat China de gevolgen van de 'vervetting' van de bevolking onderschat, staat

nergens. 

• 2) Wel. Dat er ,vereldwijd een toenome is van het aantal mensen met gewicht,1probleme11,
blijkt uit verwijzingen naar gewichtsproblemen in Azië, het Middellandse Zeegebied, 

Afrika, Brazilië en West-Europa. 

• 3) Niet. Er staat in r. 34-36 dat sommige mensen in Afrika en l1et Middellandse Zee

gebied waarschijnlijk genetisch verschillen van afstammelingen van oorspronkelijke 

poolcirkelbewoners. Dat wil niet zeggen dat ze gezondere eetgewoonten hebben. 

• 4) Niet. Van de genetische structuur van Aziaten wordt nergens gezegd dat deze de

oudste ter wereld is. 
Opmerking: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

28 B is juist. Alinea 4 geeft meer informatie over het mogelijke effect van genetische fàctoren op 
het veroorzaken van gewichtsproblemen. Zo zorgt een bepaald gen bij Noord-Europeanen, 

Kelten en sommige mediterrane volkeren voor een stabiel (d.w.z. dieetonafliankelijk) 
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cholesterolgehalte (zie r. 62-67). Aziatische volkeren hebben dit gen niet en krijgen snel 
gewichtsproblemen en hartklachten (zie r. 50-59). 

A, C of D Het is onjuist dat alinea 4 (A) de invloed van genetische factoren op gewichts
problemen bij Aziaten uitsluit- juist niet, (C) laat zien hoe genetische.factoren de eet
gewoonten van mensen beïnvloeden of (D) theorieën aandraagt die zich niet l'ichten op 
erfelijkheid 0171 gewichtsproblemen te verklaren - dat is juist wel het geval. 

29 C In de voorafgaande zin wordt gezegd dat uit onderzoek blijkt dat rusteloosheid een 
aangeboren neurochemische achtergrond zou kunnen hebben. Om dit met onderzoeks
gegevens te onderbouwen wordt als voorbeeld het activerende effect genoemd van 
injecties met neuropeptide op ratten. 

A, B of D Het betreft hier een illustrerend voorbeeld, waardoor (A) afgezien hiervan, (B) 
overigens of (D) toch ongeschikt zijn. 

30 C is juist. De hoofdgedachte van alinea 5 is dat een combinatie van genetische factoren 
waarschijnlijk de aanleg bepaalt van mensen 0171 dik te worden. Rusteloosheid wordt 
genoemd in dit verband (zie 29 C) naast de complexe invloed van 'thrifty genes' (r. 94). 

A Dat culturele verschillen (mede) een onderscheid in lichamelijke activiteit tussen mensen 
verklaren, wordt inderdaad in het voorbijgaan genoemd in r. 71-73. Het is echter niet de 
essentie, want het gaat in deze alinea om de genetische factoren die misschien dit verschil 
uitmaken. 

B of D Uit niets blijkt dat (B) enkel een gezond evenwicht tussen eetgewoonten en conditie
training gewichtsproblemen kan voorkomen of (D) wetenschappers het zwal'e werk onder
schatten dat gepaard gaat met het vinden van een geneeswijze tegen zwaal'lijvigheid. 

31 B is juist. 'Duizenden jaren evolutie tenietdoen is nooit eenvoudig', aldus het citaat. In r. 18-
21 staat ongeveer betzeltèle. Vrij vertaald: de omstandigheden waaronder mensen leven in 
Noord-Amerika zijn weliswaar veranderd, maar zij hebben nog steeds 'ijstijdgenen '. 
Hiermee hebben niets te maken: (A) het barre klimaat moet evolutionair hebben geleid tol 
aanpassingen in onze genen, (C) wetenschappers beginnen de variaties te begrijpen in de 

manier waarop verschil/ende mensen reageren op hun dieet of (D) dat uit onderzoek blijkt 
dat de natuurlijke aanleg tot rusteloosheid een neurochemische achtergrond kan hebben. 

32 C is juist. De betekenis neutraliseren is juist, omdat het nadelige effecten betreft (r. 106: 
'ill effects') die teniet moeten worden gedaan. Ook 'undoing' (r. 107) is hiervoor een 
duidelijke aanwijzing. Het is onlogisch om bier te verwachten dat men de nadelige 
effecten moet (A) categoriseren, (B) dupliceren of (D) herkennen. 

Tekst 7 Ah, ha, ha, ha, Stayin' Alive 

33 Maximumscore 1 punt 

Een antwoord met de volgende strekking is juist: 
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• (Te fanatieke) karaokeliefhebbers krijgen / men hijgt problemen met de stembanden/
keel/strottenhoofd/ je krijgt er poliepen van.

Toelichting: zie r. 36-37: 'it has spawned an epidemie of karaoke polyp'. 
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34 Maximumscore 2 punten 
1.) Onjuist. Hier wordt geen uitleg gegeven van de populariteit van karaokebars in 

Japan en hel Verenigd Koningkrijk, al wordt het wel genoemd. 
• 2) Onjuist. Er worden hier geen vool'bee!den gegeven van irritante gewoonten die

VCll1llit Japan het VK werden binnengebracht. Alleen karaoke en sushi gingen deze 
weg, maar nergens staat dat de scbrijver deze twee Japanse gewoonten ergerlijk vindt. 

• 3) Onjuist. Dat hel VK beter uitgeruste karaok€:faciliteiten heeft dan Japan wordt hier
niet geïl1ustreerd. Een dergelijke vergelijking wordt helemaal niet gemaakt. 

• 4) Juist. Hier wordt gewezen op culturele verschil/en tussen het VK en Japan in het
beoefenen van karaoke. In het VK moet men denken aan wilde vrijgezellenfeestjes 
van aangeschoten vrouwen, terwijl in Japan mannen na hun werk zoetsappige 
ballads kwelen. 

Opmerking: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: l punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

35 A is juist. Karaoke is op grootschalige wijze (zie hiervoor '47 million' in r. 26-27) en op 
al1erlei manieren (via bars en online-clubs, als software op mobieltjes en in speciaal 
daarvoor uitgeruste auto's) de Japanse maatschappij binnengedrongen. 

8, C of D Uit niets valt afte leiden dat (B) technische ontvvikke!ingen karaoke een steeds 
concurrerender aangelegenheid hebben gemaakt in Japan, (C) de Japanse economie 
enorm heeft geprofiteerd van hel succes van karaoke of (D) de Japanners het helemaal 
hebben gehad met hun traditionele karaokebars. 

36 C is juist. De toon is grappig bedoeld, omdat de schrijver doet alsof hij denkt dat Japanse 
doktoren vanwege het gevaar op keelpoliepen imitaties van de hoogsternmige Bee 
Gees wel zullen verbieden. Dat vindt hij/zij goed nieuws - vermoedelijk is hij/zij geen 
liefüebber van het typische geluid van deze popgroep. Dat de schrijver hier (A) bezorgd, 
(B) hoopvol, (D) zakelijk of (E) sarcastisch is, blijkt nergens uit.

Tekst 8 Turn off TV, girls - or risk early puberty 

37 Maximumscore 2 punten 
• 1) Niet. Over meer of minder geschikte soorten programma '.1· voor kinderen wordt met

geen woord gerept. 
• 2) Wel. De hoeveelheid tijd die oudere kinderen aan televisiekijken besteden, moel

worden beperkt. Zie r. 22-23 en 3) hieronder. 
• 3) Niet. Samen kijken komt niet ter sprake. H.et ouderlijk toezicht waarover in r. 18-23

wél wordt gesproken, betreft eerst vo)komen onthouding en later, als het kind wat 
ouder is, het oordee.lkundig doseren ervan. 

• 4) Wel. Tv-kijken is schadelijk voor erg jonge kinderen. Zie hiervoor r. l l-13: 'staring
at ... a child's health'. Hierbij wordt naar een kind van zes verwezen. 

Opmerking: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

38 B is juist. D1: Sigmans bevindingen bieden een nieuwe uitleg waarom meisjes op jongere 
leeftijd gaan puberen. De gangbare uitleg was gebaseerd op de stijging in lichaams
gewicht, maar dr. Sigman wees daarnaast op veranderingen in de melatoninespiegel. 
Zie r. 43-47. 

251 2009-1 



A Zijn bevindingen zijn wél in overeenstemming met de resultaten van de experimenten 

op dieren. Daaruit bleek namelijk dat een lage rnelatoninespiegel 'an early onset of 

puberty' (r. 40-41) veroorzaakt. Omdat tv-kijken een verlagend effect heeft op de 

melatoninespiegel van meisjes (r. 34-35) kan het kijken bij hen de komst van de pubertijd 

bespoedigen. 

C Het is niet zo dat dr. Sigmans bevindingen een ander licht werpen op eerder onderzoek 

naar de effecten van de televisie op meisjes die de pubertijd ingaan. ln dat eerdere onder

zoek (r. 43-44: 'previous res�rch ') speelde de televisie namelijk geen rol. 

39 D is juist. Deze alinea is een uitbreiding op de ( al eerder genoemde) bevindingen die in dr. 

Sigmans verslag werden gepubliceerd. Er wordt immers een waslijst van andere negatieve 

effecten van tv-kijken genoemd, zoals ontregelde slaappatronen (r. 52-53), vetzucht (r. 53) , 

een verhoogde kans op diabetes type 2 (r. 54), concentratieproblemen (r. 60-61) en povere 

schoolprestaties (r. 61-62). 

A, B of C Alinea 5 vormt geen (A) analyse van de bevindingen gepubliceerd in d1'. Sigmans 

verslag, (B) bevestiging ervan of (C) kritiek erop. 

40 Maximumscore 1 punt (één antwoord is voldoende) 

• (Ja,) '(Dr Sigman,) an esteemed member of ... Psychological Society'.

• '(Dr Sigman's report, which is based on his) analysis of35 scientific studies'.

Toelichting: Deze passages (r. 48-51 en r. 27-28) laten respectievelijk zien dat dr. Sigman

een gewaardeerde en gereputeerde wetenschapper is die bij zijn onderzoek niet over één

nacht ijs ging.

Tekst 9 Wanted: your PC's spare time 

41 Maximumscore 1 punt 

(Ja,) (de) Boinc (Web site/website) / Boinc.Berkeley.edu 

Toelichting: Zie r. 39-40, 'the Boinc site shows a list of some of the research with which 

you can help out'. 

Tekst 10 Help for the Chronically Late 

42 

43 
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Maximumscore 1 punt 

The consequences. 

Toelichting: Door altijd te laat te komen, scheep je jezelf op met 'not the best reputation' 

(r. 14). Mensen gaan je wantrouwen en het gaat ook ten koste van je 'self-esteem' 

(= gevoel van eigenwaarde; r. 16). 

Opmerking: In een alinea die gaat over de 'consequences' (= gevolgen) van te laat komen, 

mag men de uitleg van de nadelen ervan verwachten. 

Maximumscore 1 punt 

• To overcome.

Toelichting: Het kopje 'Planning for Wait Time' zet de lezer op het goede spoor. Vanaf

r. 52 wordt verteld hoe 'wait time anxiety' kan worden bestreden, bijvoorbeeld met het

schrijven van brieven, met lezen of met het bijpraten met vrienden via de telefoon.
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