
Eindexamen havo 2010 

Uitwerkingen

Jn deze uitwerkingen zijn citaten uit de tekst tussen aanhalingstekens geplaatst. 
Vertaalde passages uit vragen en antwoorden zijn gecursiveerd.

Dit examen bestaat uit 11 teksten en 44 vragen. Je kunt er maximaal 49 scorepunten voor behalen: 
per meerkeuze(-invul)vraag 1 punt. Bij een aantal open vragen kun je méér dan een punt scoren. 
In dit examen komen enkele open vragen voor. In de betreffende uitwerkingen tref je de tekst aan 
uit het correctiemodel, gevolgd door een toelichting. 
In de scoresleutel achter in dit boek kun je aflezen welk cijfer je hebt behaald bij een bepaald 
aantal punten. 

Tekst 1 Planet of the apes 

1 B Hij hoopt onze aandacht te richten op hun vaak ellendig lot: 'Mollison's goal is ... to raise 
awareness of the plight of apes.' (r. 15).

A, C of D Het is niet Mollisons doel om (A) aan te tonen hoe ze van mensen verschillen
- integendeel!, (C) brede artistieke erkenning te verwerven of (D) steun te geven aan
wetenschappelijk onderzoek naar hun omstandigheden.

2 B Mollison hoeft zich geen zorgen te maken of hij zijn doelstelling (zie IB) heeft verwezenlijkt: 
de schrijver stelt in r. 16-17 dat deze onvergetelijke foto's ons de kant van de apen doen 
kiezen. Er is geen reden aan te nemen dat Mollison (A) treurig faalde, (C) zich niet druk
had hoeven maken (het is natuurlijk belangrijk dat iemand zich druk maakt over het lot 
van de apen) of (D) pijnlijk teleurgesteld zal worden.

Tekst 2 What would Noah do? 

3 B Het doel van de derde alinea is de tegenstelling te onderstrepen met de milieubewuste
boodschap van 'Evan Almighty'. De film mag zich dan milieubewust voordoen (r. 3), 
maar er waren constant maar liefst vier (vervuilende) reclamevliegtuigjes in de lucht om 
diezelfde film onder de aandacht te brengen (r. 17-23). 

A, C of D Het doel is niet om (A) een indicatie van de gigantische promotiekosten te geven, 
(C) de populariteit van de film en de hoofdrolspeler te kenschetsen of (D) te laten zien dat
mensen over het algemeen geen belangstelling hebben voor milieuzaken.

Tekst 3 In praise of mess 

4 Uitspraak 6 (Systematisch opruimen laat minder tijd over voor het eigenlijke werk.) is 
juist. Simpelweg stapeltjes maken, bijvoorbeeld, 'takes very little time to manage' (r. 16-
17), maar een écht opbergsysteem 'will certainly take longer' (r. 20). 
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Uitspraak 1 (Rommelig zijn biedt meer kansen op onverwachte vondsten.) is juist: 'a bit 

of disorder ... creates rnuch more room for coincidence and luck' (r. 33-35). Flemings 

ontdekking van de penicilline is hiervan een voorbeeld. 

Uitspraak 2 (Door taken uit te stellen kun.Je activireiten die onbelangrfjk blijken te zijn, 

vermijden.) is juist. De strategie van het uitstel (r. 44: 'Delaying things') 'reduces the risk 

of wasting time ... at all' (r. 49-51 ). 

Uitspraak 4 (Mensen die gedwongen worden alles goed op orde te hebben, produceren 

mogelijk minder geii1spireerd of origineel werk.) is juist. Werkgevers die (r. 58) 'the first' 

(= 'Disorder' uit r. 56) bestraffen, offeren (r. 59) 'the second'(= 'creativity' uit r. 56) op. 

Want wanordelijkheid en creativiteit zijn 'closely linked' (r. 57). 

8 B De recensent vindt dat het boek enigszins onevenwichtig (r. 66: 'overstates the case') en 

ongestructureerd (r. 71: 'd.isorganized ') is, en herhaaldelijk dezelfde stof biedt (r. 70: 'a bit 

repetit.ive'). 

A, C of D Nergens blijkt uit dat het (A) ondanks enige kleine tekortkomingen, een potentiële 

bestseller is, (C) ongeschikt is voor mensen die in ziekenhuizen of restaurants werken of 

(D) alleen volledig gewaardeerd kan worden door chaotische mensen.

Tekst 4 Day care 

9 Maximumscore 1 punt 
Een antwoord met de volgende strekking is juist: 
• Het vergroot de kans op slecht/lastig/ onaangepast gedrag (later) op school.

Of: Kinderen worden later vervelend in de klas.

Toelichting: Zie r. 4-6: 'Keeping preschoolers ... in class.' 

10 C Regel 9-13 laten zien dat we nu eenmaal niet zonder kinderdagopvang kunnen. Daarom 

is het in een kwaad daglicht stellen ervan een zinloze reactie, en moeten we in plaats 

daarvan uitzoeken hoe de dagopvang te verbeteren is. 

A, B of D Een vervolg met (A) bijvoorbeeld, (B) vervolgens of (D) toch doet geen recht aan 

de tegenstelling tussen een ongewenste en een gewenste reactie. 

11 E De resultaten van het onderzoek werden in de media gepresenteerd op een vooringenomen, 

beschuldigende manier. Het onderzoek zelf geeft helemaal geen aanleiding tot een 'serious 

accusation' (r. 16) of 'blaring headlines' (r. 17). Maar volgens r. 25-26 zijn de media er nu 

eenmaal op gebrand 'to make working rnoms fee! guilty' en richten zij zich daarom op de 

nadelige kant van de kinderdagopvang. 

A, B, C ofD Van de resultaten van het onderzoek wordt nergens gezegd dat zij (A) kenners 

van professionele kinderdagopvang nauwelijks verrasten, (B) aantoonden dat zelfs 

prijzige kinderdagverblijven lage normen hanteren op zo1ggebied, (C) wel genegeerd 

móesten worden door mensen die afhankelijk zijn van dagopvang of (D) niet serieus 

werden genomen door collega wetenschappelijke onderzoekers. 
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12 C Mensen richten zich op het bespreken van de negatieve aspecten van kinderdagopvang. 
Zie 1 lE. 

A, B ofD Dat mensen (A) niet willen accepteren dat kinderdagopvang schadelijk kan zijn 

voor kinderen, (B) onverschillig staan tegenover dit onderwerp en de gevolgen ervan of 

(D) willen participeren in de discussie over dit omstreden onderwe1p, is niet het geval.

13 Maximurnscore 2 punten 

• 1) Niet. Integendeel - zie r. 23-25: 'And when ... day care.'

• 2) Wel. Zie r. 25-26: 'But when ... the details?'

• 3) Niet. Sue Hutchinson is ironisch en bedoelt juist het tegenovergestelde als ze (in r. 1-

2) zegt dat dit onderzoek nu net is wat (werkende) moeders nodig hebben.
• 4) Niet. Een dergelijke vergelijking wordt niet gemaakt.

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

Tekst 5 When did 'hanging around' become a social problem? 

14 A De conclusie waar de eerste twee alinea's toe leiden is dat de genomen maatregelen 

tegen hangjongeren overdreven zouden kunnen zijn. Deze maatregelen (r. 9-10: 'from the 

heavy-handed ... to the frankly bizarre') doen de schrijfster eerder denken aan de aanpak 

van een terroristische dreiging (r. 2-3) ofeen 'national emergency' (r. 7). 

B, C, D of E De conclusie van deze alinea's kan niet zijn dat (B) de auto,.-iteiten moeten 

samenwerken om het probleem van opstandige jongeren op Ie lossen, (C) de genomen 

maatregelen jongeren er niet van zullen weerhouden criminelen te worden, (D) het aantal 

teenagers dat misdaden begaat enorm is toegenomen of (E) de problemen die veroorzaakt 

worden door.Jeugddelinquentie de maatschappij veel geld kosten. 

15 B Het afspelen van de voor jongeren onuitstaanbare muziek is een techniek 0111 hen weg 

te houden van bepaalde 'trouble spots' (r. 12). Dit blijkt ook in r. 17, waar' Another new 

technique for dispersing youths' wordt aangekondigd. Dit soort muz.iek zal jongeren dus 

zeker niet (A) alert, (C) gelukkig of (D) samen houden. 

16 B Jongeren hebben er zo'n hekel aan omdat deze muziek wordt ingezet om het gedrag van 

mensen te beïnvloeden. Dit is een techniek 'for dispersing youths' (r. 17). Zie ook 15B. 

A, C of D Deze muziek zal de jeugdige luisteraar dus zeker niet (A) in een goede stemming 

brengen of (D) ontspannen. En alleen van het geluid van de 'Mosquito' (r. 17) wordt 

gezegd dat het (C) uit hoge tonen bestaat die alleen jonge mensen kunnen horen. 

17 C Jongeren worden behandeld als 'another s'pecies' (r. 22), als 'cattle' (r. 23) en als 'cats' 

(r. 24), wanneer ze zo ve1jaagd worden. Volwassenen denken blijkbaar dat jongeren, net 

als dieren, immuun (ongevoelig) zijn voor (r. 23) 'reasoning and social sanction'. 

A, B ofD Gezien hun botte ve1jaagbeleid zijn jongeren in de ogen van ouderen juist niet (A) 

bewust van, (B) gevormd door of (D) vol verlangen naar 'reasoning and social sanction' 

(r. 23). 
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18 D De schrijfster wijst hier met natuurlijk op het feit - een open deur - dat verveelde 
teenagers inderdaad kattenkwaad uithalen en dat altijd al gedaan hebben (r. 26). Van 
dit gedrag kan niet worden gezegd dat het een (A) gevolg is van de in de vorige alinea 
besproken ve1jaagtechnieken, (B) (= verder) een aanvulling hierop vormt of(C) (= net zo) 
een hiermee vergelijkbaar geval is. 

19 B Alinea 6 geeft meer voorbeelden van hoe het probleem (van de hangjongeren) wordt 

aangepakt. Genoemd worden het opleggen van uitgaans- en samenscholingsverboden, 
het thuis afleveren van risiéojongeren, het inschakelen van het leger en de inzet van 
helikopters. 

A, C of D Er is geen sprake van het (A) verdedigen van, (C) protesteren tegen of (D) 
benadrukken van de noodzaak van de probleemaanpak in alinea 6. 

20 D Volgens sommigen maken de ve1jaagmaatregelen jonge mensen generaliserend tot slacht

offer. De schrijfster stemt in met dit tegengeluid (r. 39: 'Certainly') want uitgaans- en 
samenscholingsverboden passen volgens haar niet bij 'summer nights in British towns and 
cities' (r. 41-42). 

A, B of C Het is nergens op gebaseerd dat de bedoelde maatregelen jonge mensen in het 
algemeen zouden (A) vervelen, (B) corrigeren of (C) aanmoedigen. 

21 C De toon mag sarcastisch worden genoemd. Er is sprake van een tamelijk agressieve, 
spottende uitval naar de politie, de BBC en al degenen die flauwe klachten indienden over 
'asociaal gedrag' (r. 56). Het is duidelijk dat de schrijfster het allemaal erg overdreven 
vindt, met name de ophef over het met krijt aanbrengen van een hinkelpad op de stoep 
(r. 5 5). Volgens haar niet echt een geval van een 'Crisis' (r. 60). 

A, B, D Haar toon is niet (A) objectief- ze neemt immers een standpunt in, (8) optimistisch 
- volgend jaar verwacht ze weer dezelfde toestanden (zie r. 60) of (D) bezorgd - ze vindt
juist dat we ons niet zo druk hoeven te maken.

Tekst 6 Airport service 

22 C De grote luchthavens in het VK zijn zowel inefficiënt (r. 8: 'queues for hours on end' en 
r. 11: 'badly run') als lelijk (r. 18: 'graceless sheds'; r. 20: 'glorified warehouse' en

r. 22-23: 'unparalleled hideousness').
A, B of D Uit niets blijkt dat (A) vluchten vanaf Britse vliegvelden vaker vertraging oplopen 

dan vluchten vanaf het continent, (B) veiligheidsmaatregelen op Britse vliegvelden 

strikter zijn dan op andere Europese vliegvelden of (D) de staat van de Britse luchthavens 

een treffende weerspiegeling is van de staat waarin het land verkeert. 

23 A De schrijver lijkt te suggereren dat Fosters ontwerp niet zo aantrekkelijk is als verwacht 
mocht worden. 'Even'(= zelfs) in r. 18 en het feit dat we hier blijkbaar met een ontwerper 
van naam te maken hebben, wekt de indruk dat Stansted een gunstige uitzondering had 
kunnen zijn. 

B of C Dat Fosters ontwerp (B) te veel nadruk legt op de buitenkant van het gebouw of (C) 
te ambitieus was om gerealiseerd te kunnen worden, wordt nergens gesuggereerd. 
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24 A De conclusie van deze alinea is dat alhoewel de BAAjaarlijks veel geld uitgeeft (r. 32: 
'f 1.5 bn every year') dit niet geresulteerd heeft in verbeterde faciliteiten voor de 
passagiers (r. 34-38: 'it is not ... rather than later'). 

B Er wordt niets gezegd over een belofle, laat staan dat de BAA die zou hebben gebroken en 
daardoor haar geloofivaardigheid zou hebben verloren. 

C Het is essentieel dat luchthavens rin1pel/oos functioneren, ze/ji' bij de huidige groei in 

passagiersaantallen. Dit komt een stuk in de goede richting, maar het gaat de schrijver 
niet in de eerste plaats om 'rimpelloos functioneren'. Waar bij wél de aandacht op richt, 
en wat in dit antwoord ontbreekt, is het belang van de reiziger, die recht heeft op een 
'more comfortable travelling experience' (r. 36-37). 

25 Maximumscore 2 punten 

26 

1) Wel. Hij vindt Britse luchthavens zeker geen 'wonderwerken', integendeel. Z.ie 22C.
2) Niet. De schrijver vindt het oprecht beschamend dat buitenlandse passagiers als

eerste de lelijkheid van Gatwick voorgeschoteld krijgen.
3) Wel. Door omstandig uit te leggen dat het woord zomervakantie een aanwijzing

vormt dat in de zomermaanden veel mensen vliegen, bespot hij managers die
steeds maar weer verrast lijken te worden door de zomerse piekdrukte.

4) Wel. Net als bij uitspraak 3 worden managers belachelijk gemaakt, hier met het voor
de hand liggende advies dat zij passagiersaantallen uit de ticketverkoop kunnen
afleiden.

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

Maximumscore 1 punt 

Een antwoord met de volgende strekking is juist: 
• (Hoe langer) de passagiers op het vliegveld/ binnen zijn, des te meer geld ze uitgeven/

des te meer winst BAA maakt/ de winkels maken/ des te meer aankopen ze zullen doen.
Toelichting: Er wordt gevraagd naar de uitleg waarom managers van luchthavens er van 
afzien 'to do so' (r. 56). Hierbij verwijst 'so' naar de suggestie die de schrijver in de vijfde 
alinea doet om de doorstroming op luchthavens te bevorderen. 

27 B Verder is juist, aangezien wat hierop volgt in het verlengde ligt van wat voorafging. 
Wanneer de managers wat meer oog zouden hebben voor de 'long-term' (r. 64) zou de 
commerciële luchtvaart daarvan profiteren (r. 64-67) en was verder BAA misschien een 
vijandige overname bespaard gebleven (r. 68-71 ). 

A en C (A) als gevolg en (C) kortom zijn onmogelijk, omdat de passage ná het invulwoord 
respectievelijk geen resultaat of samenvatting bevat van wat voorafgaat. 

28 Maximumscore 1 punt 

('Neither' verwijst naar:) 
• (vliegtuig)passagiers / 'passengers';
• BAA / de Britse luchtvaartindustrie/ luchtvaartmaatschappijen/ 'the (aviation) industry'.
Toelichting: De laatste twee alinea's gaan alleen over deze twee partijen, die geen van
beide hun gezond verstand gebruiken (r. 77-78: 'seeing sense'). Volgens alinea 8 kunnen
vakantiegangers maar beter helemaal niet vliegen, al doen ze het toch. En volgens alinea
7 zou de luchtvaartindustrie haar 'long-term interests' (r. 64) beter moeten behartigen,
maar daartoe ontbreekt de 'long-term planning' (r. 68).
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Tekst 7 Roll up, roll up, and watch the Mona Lisa weep 

29 A Genieten van grote kunst en overvolle tentoonstellingen bezoeken, gaan niet goed samen; 
'You go .. . at its ugliest.' (r. 2-6). ln de Sixtijnse Kapel, bijvoorbeeld, was het om te lrnilen 

zo druk en rumoerig, maar er was zelfs geen ruimte 'to sit down and weep' (r. 37-38). 

B, C, D of E De belangrijkste gedachte hier is niet dat (B) beroemde musea en grote steden 
dezelfde soort pmblemen krijgen voo,geschoteld, (C) voorkomen moet worden dat het 
management van mus'ea·de toegangsprijzen verhoogt, (D) het veel te duur geworden is 
beroemde kunstschat/en te beschermen tegen het publiek of (E) er geen oplossing is voor 
wangedrag wanneer het Ie druk is in een 111use1m1. 

30 A Alinea 4 geeji een uitweiding op de populariteit van de artistieke toplocaties: door hun 

sterstatus overstijgt hun aantrekkingskracht 'the attraction o.fartistic achicvement' (r. 46-

47). Het is dus niet zo dat deze alinea (B) enkel herhaalt of (C) afzwakt wat eerder wordt 

gezegd. 

31 Maximumscore 2 punten 
• 1) Niet. Deze groep bezoekers komt niet 'tor love of Renaissance painting' (r. 61-62).

• 2) Niet. Hun sublieme kwaliteit staat nergens ter discussie.

• 3) Wel. Er komen veel 'people whose motives have nothing to do with art' (r. 56-57).

Zie ook 30A. 

• 4) Niet. Deze conclusie wordt niet getrokken.
Opmerking: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten.

32 C De opdracht van de bedoelde groep is 'to make great art available to the greatest numbers' 

(r. 79-80). Wat betreft hun werkterrein wordt verwezen naar een galerie (r. 82) en musea 

(r. 90). Het gaat dus om samenstellers van kunsttentoonstellingen, en niet om (A) 

archeologen, (B) kunstcritici, (D) beveiligingsbeambten of (E) bezoekers. 

33 A Het doel van alinea 8 is een oplossing te beschrijven voor de vraag hoe kunst op een (voor 

het kunstwerk!) veilige manier aan de massa getoond kan worden: in Lascaux werd de 

befaamde grot binnen een bezoekerscentrum helemaal nagebouwd. 

B, C ofD Het doel is niet (B) de wens te uiten om kunsttentoonstellingen om Ie vormen tot 
gebeurtenissen van educatief belang, (C) toeristen aan te sporen niet in de buurt te komen 
van waardevolle, maar kwetsbare kunstvomwe1pen of (D) archeologen te waarschuwen 
om op te houden met het bedriegen van toeschouwers door nep/cunst tentoon te stellen. 

34 C De toon is zakelijk. Na het afwegen van de argumenten concludeert de schrijfster nuchter 

dat een themaparkachtige oplossing van het vraagstuk - zoals in Lascaux - de voorkeur 

geniet. Ze is hier dus niet (A) geamuseerd, (B) boos of (D) pessimistisch. 

Tekst 8 Rediscovering America 

35 A De schrijver introduceert zijn artikel door te beschrijven hoe het beeld van Columbus 
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in de loop der tijd is veranderd. Enkele decennia geleden was Columbus de held van de 

tweede klas (r. 6-8). Nu wordt hij afgeschilderd als een 'ruthless tyrant' (r. 15). 
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B, C of D Wat de schrijver in zijn inleiding niet doet is (B) zijn bezorgdheid uiten over de 
lessen over Columbus op Amerikaanse scholen, (C) de negatieve invloed van Columbus 
op de Amerikaanse maatschappij schetsen of (D) vraagtekens plaatsen bij het belang van 
Columbus voor de ontwikkeling van Amerika als natie. 

36 D Dat Manns lezing van de Amerikaanse geschiedenis afwijkt van wat nog steeds algemeen 

wordt geaccepteerd (d.w.z. het beeld van vriendelijke Indianen die de Pelgrims hielpen 

overleven) blijkt uit 'Mann paints a more complex picture of mutual distrust' (r. 42-43). 

A, B ofC Het is niet zo dat volgens de recensent (A) Mmm het uitsterven van de Indianen 
wijt aan hun eigen achterdocht ten opzichte van de nieuwkomers, (B) .Mmm beweert dat 
het Engelse leger niets dan de beste bedoelingen had ten opzichte van de Indianen of (C) 

Manns beschrijving van hoe de kolonisten de Indianen behandelden, ge/ooj�vaardigheid 

mist. 

37 i\1aximumscore 1 punt 
Een antwoord met de volgende strekking is juist: 
• Ziekte/ (de) ziektes ( die de Europeanen met zich meebrachten).

Toelichting: Volgens r. 48-54 zouden de Europeanen verdreven zijn, of hadden zij op zijn

minst een kostbare oorlog moeten voeren, als hun ziektes de inboorlingen niet zo snel

hadden verslagen. Ook uit r. 62-63 ('The tribes ... beforehand.') blijkt dat 'Europese'

ziektes de inheemse stammen fataal werden.

(Wat betreft de wederzijdse wapens wordt alleen gezegd dat de Europese vuurwapens

onderdeden voor de pijl en boog die door de inheemsen werd gehanteerd - de Europese

technologie op dit gebied was dus inderdaad niet doorslaggevend.)

38 D Volgens de recensent biedt het interessant (r. 31-32: 'readable volume') en weten
schappelijk goed uitgebalanceerd leesvoer (r. 31: 'thorough'; r. 32-33: 'pulls together 

years ofscholarly work'; r. 42-43: 'Mann paints a more complex picture' en r. 65: 'argues 

convincingly'). 

A, B of C Het oordeel van de recensent over het boek wordt 01tjuist verwoord in (A) Het is 
controversieel/ omstreden en trekt vetgezochte conclusies, (B) het schildert een romantisch 
en idyllisch beeld van de geschiedenis van Amerika of (C) het presenteert historische 
onjuistheden als vaststaande feiten. 

Tekst 9 Rated R, but why? 

39 C De belangrijkste functie van de eerste alinea is te schetsen waarover Kirby Dicks laatste 

documentaire gaat. De documentai-re geeft antwoord op de vragen van r. 1-9 en roept op 

tot meer helderheid en hervormingen (r. 15-16) binnen de filmkeuring. 

A, B ofD Het is niet zo dat de eerste alinea (A) het onderwe1p van de documentaire 
bekritiseert, (B) de persoonlijke mening van de schrijver over filmkeuringpralctijken geeft 
of (D) negatieve commentaren op het filmkeuringbedrijf afzwakt. 

40 B Volgens alinea 2 kan de filmkeuring de uiteindelijke versie van een uitgebrachte.film sterk 
beïnvloeden: 'the ratings play a large rok in shaping movie content' (r. 23-24). 
De commerciële haalbaarheid is hierbij een bepalend argument (r. 26-29). 
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A, C ofD Uit alinea 2 valt niet op te maken dat het effect van de filmkeuring is dat zij (A) 

ouders in staat stelt te bepalen of een.film (on)geschikt is voor hun kinderen, (C) zou 

kunnen leiden tot goede beoordelingen van de MPAA tegen betaling of (D) de neiging 

heeft om mensen met een voorkeur voor actiefilms ertoe aan te zetten.fi1ms met een PG

beoordeling te mijden. 

41 A In alinea 4 en 5 wordt een aanvulling gegeven op de argumenten tegen de huidige gang 

van zaken bij defilmkeuring .. Er bestaan immers 'problems with the ratings procedures' 

(r. 37) en er zijn vooroordelen ten aanzien van bepaalde inhoud en herkomst van films 

(alinea 5). 

42 

B, C of D Er is hier geen vermelding van (B) een positief effect van filmkeuring op cullfilms, 
(C) de introductie van een veelbelovend alternatief voor de filmkeuring of (D) de

verwoestende uitwerking van de.filmkeuring op gewone.films.

Maximumscore 2 punten 

• 1) Niet. Dat de.filmindustrie het beoordelingssysteem zou moeten baseren op het

oordeel van ouders wordt niet gesuggereerd. Bij voldoende informatie kunnen 

ouders wel zélf conclusies trekken en kan het beoordelingssysteem helemaal 

achterwege blijven (r. 62-66). 

• 2) Niet: Dat de.filmindustrie.films moet recenseren en classificeren, is niet wat er staat:

'lt is questionable ... movies at all.' (r. 62-64). 

• 3) Wel. Grote transparantie in het beoordelingsproces is inderdaad wenselijk. De

schrijver wil immers dat de anonimiteit van de filmkeurders wordt opgeheven 

(r. 59-61) en dat de beoordelingen in een 'fair and open process' (r. 69-70) tot stand 

komen. 

4) Wel. In de bezwaarprocedure zou het toegestaan moeten zijn om de beoordelingen

van andere.films te gebruiken. Zie r. 55-57.

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

Tekst 10 Are pregnant women ... 

43 Maximumscore 2 punten 

2010-1 

• 1) Nee. Bob vindt dat niet de werkgever, maar degene die de kinderen wil, ervoor moet

betalen: 'Learn to pay for what you want.' (r. 10-11 ). 

• 2) Ja. Sarah geeft voorbeelden die haar mening onderbouwen dat werkende moeders

als 'second-class citizens' worden behandeld; er zijn volgens haar te weinig werk

gevers die werkende moeders steunen (r. 28-32). 

• 3) Nee. Ann is van mening dat een ouder het offer (r. 50: 'sacrifice') van het ouderschap

moet brengen, niet de werkgever. Het is redelijk dat die werkgever iemand zoekt die 

in staat is de klus te klaren (r. 36-40). 

• 4) Nee. Sarah meent dat vrouwen het moederschap niet moeten willen combineren met

een betaalde baan, dat werkt namelijk zelden (r. 61-63). 

Opmerking: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 
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Tekst 11 Food Standards Agency's fear of chocolate absurd? 

44 Maximumscore 1 punt 

• (Ja,) Alex (Maund).
Toelichting: De Food Standards Agency eiste van Cadbury's dat dit bedrijf een grote

hoeveelheid chocolade van de schappen zou halen vanwege een mogelijke besmetting

met salmonella (r. 4-5; r. 13-15; r. 37). Gezien het volgens hem zeer geringe risico vindt

journalist Mick Hume - net als Cadbury's zelf natuurlijk - de maatregel van de FSA

onnodig en betuttelend (zie r. 49-56). Briefschrijver Alex Maund is het echter wel eens

met de maatregel van de FSA, omdat bij chocolade bij dezelfde (minimale) aantallen

besmette cellen het besmettingsrisico veel groter is dan bij andere voedingswaren (r. 68:

'this is not true for chocolate').
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