
Eindexamen havo 2012 

Uitwerkingen 

In deze uitwerkingen zijn citaten uit de tekst tussen aanhalingstekens geplaatst. Vertaalde passages 

uit vragen en antwoorden zijn gecursiveerd. 

Dit examen bestaat uit 13 teksten en 45 vragen. Je kunt er maximaal 55 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 Jet-setters get the needle 

1 C Het onderwerp - het feit dat Sofitel Botox verstrekt aan de clientèle - wordt luchtig 

behandeld. Het taalgebruik is informeel, de beschreven situatie nogal komisch. Volgens 

de schrijver kunnen 'a few jabs followed by a tasty drink' (r. 7) alle sporen van spanning 

bij de gestreste zakenman doen verdwijnen. En dan 'well, you're smiling' (r. 7-8). 
® Er is geen sprake van een (A) goedkeurende, (B) bittere, (D) zakelijke of (E) geshockee1de 

benadering. 

Tekst 2 Say no to Speedos 

2 E Dat Alton Towers in het zwemgedeelte strakke zwembroeken verbiedt, blijkt al uit de titel 

van deze tekst. De schrijver steunt volgens r. 6 dit verbod, omdat Britten papzakken zijn 

(r. 4-5). Extra bewijs is het gegeven dat de Fransen juist 'the opposite' (r. 9) doen: 

zij verbieden 'baggy swim shorts' (r. 11). 
® Het is dus niet zo dat Alton Towers (A) f!odder-broeken, (B) Franse toeristen, (C) te 

dikke bezoekers of (D) professionele atleten uit het zwembad weert. 

Tekst 3 

3 Maximumscore 4 punten 

1) Wel. Hij loog dat hij zijn huiswerk voor wiskunde had gedaan (r. 25), maar haalt 
voor dat vak wel 'OK grades' (r. 27). 

2) Niet. Het is duidelijk dat Jamie hem juist bewondert. Zie r. 53-55. 
3) Niet. Voor 'agressief' is geen bewijs. Hij mag alleen niet meedoen, omdat hij te jong 

is. Zie r. 37 en r. 56-57. 
4) Niet. Zij blijkt juist op vrijdag haar vaste vriendinnenavond te hebben. Zie r. 30-32. 
5) Wel. Ze had 'for about an hour' (r. 4) gebeld met Marsha, laat direct daarna een 

berichtje achter voor haar vriendin Kelly (r. 30), om vervolgens zelf gebeld te worden 
door Megan (r. 39-44). Aansluitend belt ze Kevin (r. 65). 
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6) Niet. Kevin en Ronnie zijn het daar niet mee eens. Jamie's moeder belt Kevin immers 

om hem te zeggen dat hij en Ronnie met Jamie moeten gaan spelen (r. 65-67). 
7) Niet. Het pijltjespistool was een cadeau van zijn vader (Wayne) en Jamie's moeder is 

er duidelijk niet blij mee (r. 15 en r. 66-67). 
8) Wel. De verveling blijkt uit r. 19, Jamie's gezeur om batterijen uit r. 28 en r. 33 en het 

feit dat hij baalt, omdat hij niemand heeft om met hem te spelen. Zie r. 37 en r. 52: 'his 
brother had no time for him'. 

Opmerking: Bij acht goed: 4 punten; bij zeven goed: 3 punten; bij zes goed: 2 punten; bij 
vijf goed: 1 punt; bij vier of minder goed: 0 punten. 

4 Maximumscore 3 punten 

1) Dawn. In r. 46-47 is Jamie alleen in gezelschap van zijn moeder, Dawn zucht, terwijl 
ze met een fopspeen het jongste kind tot bedaren brengt. 

2) Wayne. Moeder denkt dat Jamie het pijltjespistool van Jamie's vader (en haar ex) 

Wayne heeft gekregen (r. 15) en is geïrriteerd omdat hij haar geen alimentatie betalen 
wil (r. 17). 

3) Ronnie (Ho). Volgens r. 36-37 en r. 52 zijn Kevin en Ronnie vriendjes. Dat Kevin de 

broer van Ronnie is, blijkt uit het feit dat moeder haar zoon Kevin per telefoon 
opdraagt met Jamie te gaan spelen. 

4) Kelly/ Marsha (Dawson). Kelly hoort bij de vriendinnenclub van moeder (zie r. 30-
32) en met Marsha (Dawson) heeft ze een gesprek van 'about an hour' (r. 4). 

5) Nicole. Uit Jamie's reactie 'Not fair!' (r. 45) blijkt dat Megan meer mag van hun 

moeder dan hij. Zij brengt namelijk de hele dag door met Nicole (r. 44). 

Opmerking: Bij vijf goed: 3 punten; bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee 
of minder goed: 0 punten. 

Tekst 4 What's cooking? 

5 D Ter introductie van het onderwerp maakt de schrijver gebruik van een standaard uitspraak 

(r. 3: 'the old proverb'), namelijk 'You are what you eat' (r. 1). 
® Het is niet zo dat hij met de bedoelde uitspraak beoogt (A) de lezer op informele wijze 

aan te spreken, (B) een vaak gebruikt cliché te bekritiseren, of (C) zijn persoonlijke 

belangstelling uit te leggen. 

6 D In alinea 2 ·wordt de theorie van D1: Wrangham in grote lijnen weergegeven: het koken 

van voedsel speelde een centrale rol in de evolutie van de mens, met name bij de 
ontwildceling van de hersenen. 

® Het is niet zo dat met betrekking tot deze theorie (A) de weerstand ertegen wordt 

uitgelegd, (B) het belang ervan wordt geïllustreerd, of (C) het belang ervan in twijfel 

wordt getrokken. 

7 Maximumscore 2 punten 

2012-1 

1) Wel. Zie r. 21-23: 'even modern . . .  a high enough weight' . 
2) Niet. Als er in r. 20 staat 'Dr Wrangham disagrees', wil dat niet zeggen dat hij de 

'shift from a vegetable-based diet to a meat-based one' (r. 17-18) betwijfelt. 

Zijn punt is dat een homo erectus die enkel rmrw vlees at, het niet gered zou hebben. 
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3) Niet. Deze vergelijking wordt nergens gemaakt. 

4) Niet. Het tegendeel is eerder waar: mensen die zich beperken tot rauw voedsel 
'struggle to keep a high enough weight' (r. 22-23). 

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

8 D Uit het citaat van de vraag (r. 8-9) blijkt dat de hersenen van onze verre voorouders zonder 
gekookt voedsel niet goed hadden gefunctioneerd. Dit ligt in lijn met de uitspraak van r. 24 
dat de mens, voordat hij landbouwer werd, zou zijn verhongerd op een dieet van alleen 

rauw voedsel. Beide uitspraken onderstrepen dus het belang van het koken voor de 

evolutie van de mens. Bij de andere antwoorden ontbreekt dat element. 

9 C Uitspraak 1 (hoe zachter het voedsel, des te efficiënter komt de energie bij de vertering ter 

beschikking) is juist. Dit blijkt uit r. 28-30, waar staat dat het minder energie kost om de 
energie uit (door koken) zacht gemaakt voedsel te halen. 
Uitspraak 2 (de karakteristieken van voedsel veranderen door het te koken) is ook juist: 
'Cooking alters food in three important ways' (r. 25-26). 

10 A1aximumscore 1 punt 

Indeed (zie r. 39). 
Toelichting: De bedreiging die hier wordt genoemd is 'the modern epidemie of obesity' 

(r. 40). 

Tekst 5 T he waiting game 

11 B Alinea 1 eindigt met de conclusie dat vooral arme sukkels in de rij moeten staan. 

Alinea 2 illustreert dit met voorbeelden van de gang van zaken op vliegvelden en 

amusementsparken, waar respectievelijk 'first-class passengers' (r. 12) en houders van 
speciale, dure passen niet hoeven te wachten. 

® In alinea 2 is er dus geen sprake van het (A) analyseren, (C) nader bepalen of (D) onder
mijnen van alinea 1. 

12 A Eersteklas passagiers hebben daadwerkelijk recht op voorrang bij het instappen. 

Dit is dus geen poging tot ironie, maar gewoon een term die ook de luchtvaartmaatschappijen 
zelf zo gebruiken. 

® De schrijver maakt wél ironisch gebruik van de dubbele betekenissen van de termen bij 
(B) en (C): 'het ongewassen volk' (= de gewone mensen) 'bevuilt' 

(=versperren') de luchtbrug. 

13 C Het voorbeeld illustreert 'that the rich are more important than you' (r. 29-30). Het maakt 

duidelijk dat mensen met voorrechten getvend zijn een speciale behandeling te frijgen. 

De topbasketballer kon zijn 'disbelief' (r. 33) immers niet verbergen, toen hij zei dat hij 

voor het vliegtuig naar Canada gewoon bij alle andere mensen in de rij moest wachten. 

® Het gaat er dus niet om dat (A) andere landen dan de VS over het algemeen geen strenge 

gelijkheidsregels afdwingen, (B) bekende sportsterren net als andere reizigers behandeld 

zouden willen worden, of (D) Flash Pass-systemen nog niet wereldwijd in zwang zijn. 
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14 A De functie van alinea 4 is uitweiden op de eerder gegeven informatie. Er wordt immers 

nóg een voorbeeld gegeven van hoe mensen met geld kunnen ontkomen aan wachten in 

de rij: zij betalen anderen hiervoor. 
® Het is niet zo dat alinea 4 (B) eerder gedane uitspraken uitlegt, (C) een andere zienswijze 

introduceert, of (D) bewijst dat eerder gedane beweringen fout zijn. 

15 Maximumscore 2 punten 

1) Onjuist. Chinezen oefenden slechts het in de rij staan, als voorbereiding op de door 

hen georganiseerde Spelen (r. 47-49). 
2) Onjuist. Die mensen vervelen zich alleen maar: 'We are bored' (r. 64-65). 
3) Juist. Dat was het geval in de voormalige Sovjet-Unie, waar de bevolking 'too adept 

at lining up' (r. 50-51) was geworden. 

4) Onjuist. Dat staat nergens. Deze groep mensen, de 'Very Important Persons' (r. 58) 
hoeft in de VS juist niet te wachten. 

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

0 punten. 

Tekst 6 Alternative medicine 

16 C Het doel van de auteurs was een goed gedocumenteerd overzicht te geven van de 

·werkzaamheid van alternatieve geneeskunst. De titel Thck or Treatment suggereert al dat 

het gaat om de effectiviteit ervan. In alinea 2 wordt beschreven hoe grondig de auteurs 
hun onderzoek hebben aangepakt, en wat hun conclusies zijn. 

® Het is de auteurs er dus niet om te doen (A) de groeiende som geld die aan alternatieve 

geneeskunst wordt besteed, te rechtvaardigen, (B) naam te maken als gekwalificeerde 

beoefenaars van de altematieve geneeskunst, of (D) duidelijk te maken dat alternatieve 

geneeskunst vaak een verstandige keuze is. 

17 D Het boek is volgens Phil Bloomfield interessant (r. 1: 'engaging') en informatief(r. 17: 'a 

valuable appendix; r. 20-22: 'a must-read . . .  for anyone who just wants to find out more 
about a topic'). 

® Typeringen zoals (A) bevooroordeeld, maar goedgeschreven, (B) spannend en fascinerend, 

of (C) onvolledig en oppervlakkig, zitten er dus gedeeltelijk of geheel naast. 

Tekst 7 Lads' mags cause obsession 

18 B Dat verontruste lezers van de mannenbladen doen aan buitensporige lichaamstraining 

blijkt uit de uren die ze doorbrengen 'rnnning, swimming or in the gym' (r. 1 1  ). 

® Het is niet zo dat ze die lichaamstraining (A) vermijden, (C) bevorderen of (D) bespreken. 

19 C Dat de onderzoekers scores bepaalden voor de houding van jongemannen ten opzichte van 

het uiterlijk, blijkt uit 'appearance ideals' (r. 29-30) en 'good-looking' (r. 32). Het is het 

thema van de tekst. 

® Hun houding ten opzichte van (A) adverteren, (B) carrières of (D) relaties doet niet terzake. 

2012-1 266 



20 A De artikelen in mannenbladen richten zich op de onzekerheid van mannen. Het vorige 

sluit aan bij het feit dat veel lezers 'insecure about their own bodies' (r. 33-34) zijn. 
In r. 8-9 en r. 19-21 werd dat al duidelijk; het is het hoofdthema van de tekst. 

® Dat geldt niet voor (B) het gebrek aan inzicht, (C) het gevoel voor humor of (D) de sterke 

punten van mannen. 

21 B Het voorafgaande zinsdeel zegt dat alleen fitte mannen een vriendin vinden (r. 38-39). 

Het is logisch dat het in feite juist deze 'single men' (r. 40) zijn die het meest vatbaar voor 

dergelijke beïnvloeding zijn. 
® Het gaat over vrijgezelle mannen, en van een tegenstelling of vergelijking hiermee - (A) 

en (C) - is helemaal geen sprake. 

22 D Het gaat hier om de mate waarin enerzijds vrijgezelle mannen en anderzijds niet

vrijgezelle mannen vatbaar zijn voor de ideaaltypen die de bladen propageren. De tegen
stelling met 'those in stable romantic relationships' (die dus minder vatbaar zijn) vereist 

op de open plek non-dating (de groep die wél vatbaar is). 

® Bij de andere antwoorden wordt hieraan voorbijgegaan. 

23 C Dat jongemannen een gespierd lichaam ideaal vinden, blijkt uit het gegeven dat ze van 
alles doen en slikken 'to gain muscle' (r. 63). 

® Uit niets blijkt dat zij een (A) vrouwelijk, (B) gezond of (D) realistisch lichaamsideaal 
nastreven. 

24 A De drie in r. 68-71 genoemde mannenbladen zagen de verkopen aanzienlijk dalen. 

® Daarom is afiwme hier de juiste keus, en zijn (B) onderzoek, (C) een herstel en (D) een 

aanpassing fout. 

Tekst 8 Take my kidney, please 

25 B De schrijfster leidt het onderwerp in door een tvaargebeurd en enigszins luguber verhaal 

te schetsen dat in verband staat met het onderwerp. Het is het verhaal van orgaandonor 

Batista, die spijt lueeg en nu zijn nier, of een vergoeding ervoor, langs gerechtelijke weg 
terug wil halen. 

® Het is niet zo dat (A) de spot wordt gedreven met een buitengewone situatie die losjes in 

verband staat met het onderwe1p, (C) het verhaal van Batista een persoonlijke e111aring is 

van de auteur, of (D) de schrijfster hier de lezer waarschuwt. 

26 lvfaximumscore 2 punten 

1) Niet. 'Een blijvend gevoel van eigenwaarde' (zie r. 12) is het prettige gevoel dat 'the 

vast majority of donors' (r. 11-12) aan de donatie overhoudt. 
2) Niet. Wanneer 'de toenadering tot de ontvanger waarop gehoopt werd, niet tot stand 

kwam' (r. 15-16) is dit weliswaar voor de donor onwenselijk, maar niet het gevolg van 

ernstige spijt bij de donor. 

3) Niet. 'De donor had het gevoel dat hij niet de maatschappelijke erkenning la·eeg die 

hij verdiende' (r. 17) - hiervoor geldt hetzelfde als voor 2). 
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4) Wel. ' Woede en een eis tot restitutie' (zie r. 18) is wél het gevolg van de ernstige vorm 
van spijt waaronder mensen als Batista lijden. 

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

27 D Orgaandonatie beschozrwen als onderdeel van de huwelijkse voorwaarden is belachelijk. 

De twee (absurde) vragen zijn voorbeelden van het 'comic potential' (r. 19) dat aan de 

zaak Batista kleeft. 

® Deze vragen zijn dus niet bedoeld om te benadrukken dat (A) het doneren van een 

orgaan aan je huwelijkspartner je relatie kan ruii1eren, (B) echtparen koste wat het kost 

problemen met orgaandonatie moeten vermijden, of (C) de meeste gehuwden verzuimen 

tijdig een donatiecontract op te stellen. 

28 A De schaduwzijde van orgaandonatie werd blootgelegd in The Big Donor Show (zie r. 23-24) 

en ook het verhaal van Batista 'touches the same issues' (r. 32). Dat issue is 'the shortage 
of transplantable organs' (r. 30-31 ), een tekort dat ook uit de Amerikaanse cijfers blijkt (r. 

33-36). Dus: veel mensen die een orgaan nodig hebben, ontvangen er uiteindelijk geen. 

® Wat hiermee niet wordt bedoeld is dat (B) slechts één van de potentiele ontvangers in de 

shmv uiteindelijk hulp ontving, (C) er vaak misbruik van zieke mensen wordt gemaakt 0111 

een groot publiek te trekken, of (D) de kijkers van de show via een truc moesten geloven 

dat de wedstrijd echt was. 

29 C Dat de regering regelingen zou moeten invoeren om orgaandonatie tot een aantrekkelijkere 

optie te maken, blijkt uit r. 40-42: 'The government . . .  a kidney'. 
® Waar het helemaal niet, of niet in de eerste plaats om gaat, zijn (A) hogere salarissen voor 

medische deskundigen, (B) de noodzaak dat de regering garandeert dat het onmogelijk 

is aan 01gaandonatie grote sommen geld te verdienen, en (D) de poging die de regering 

moet doen om op wettige ·wijze winst te maken op internationale 01gaa11donaties. 

30 Maximumscore 2 punten 

1) Wel. De schrijfster Sally Satel doet dit op diverse plaatsen in de tekst. Zie bijvoorbeeld 

r. 19-20, r. 40-42 en r. 48-51. 
2) Niet. Hiervan zijn geen voorbeelden te vinden. 

3) Wel. Dit gebeurt bijvoorbeeld in r. 50-51: de 'reforms in transplant policy' zullen 
volgens de auteur leiden tot 'hope and life for thousands in need'. 

4) Wel. Alinea 4 biedt voorbeelden van het grote tekort aan donororganen. 
Opmerking: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 
0 punten. 

Tekst 9 Ms. Fix-It 

31 C De hoofdgedachte is dat gereedschapsfabrikanten en aanverwante bedrijven zich steeds 

meer richten op de vrouwelijke clientèle: 'The home-improvement industry . . .  is going 
designer pink' (r. 1-4). Regel 4-15 geven daarvan diverse voorbeelden. 

® Nergens staat dat (A) Amerikaanse vrouwen te horen !a-ijgen dat ze klusjes in huis zelf 

moeten doen, (B) moderne vrouwelijke marktetingdeskundigen het 011twe1p van veel 
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bouwgereedschappen radicaal hebben veranderd, of (D) jonge vrouwen meer geld 

uitgeven aan gereedschappen en het verfi·aaien van het huis dan mannen. 

32 lvfaximumscore 1 punt 

1t helps (zie r. 21 ). 
Ook goed gerekend is: this you-go-girl! (zie r. 22). 

Toelichting: Deze zin legt uit dat technische apparatuur iets is waarmee deze generatie 

vrouwen is opgegroeid. Deze vrouwen kijken dus niet vreemd aan tegen de 'small 

machinery' (r. 22) die bij het klussen nodig is. 

33 lvfaximumscore 2 punten (1 punt per annvoord met de volgende strekking:) 

Gescheiden (of: alleenstaande, of: single) (vrouwen). 
Toelichting: Het gaat om vrouwen 'after a divorce' (r. 25-26); zie ook r. 29 'single or 
divorced'. 

Vrouwen die er genoeg van hebben om hun man (hierover) lastig te vallen. 

Toelichting: De schrijfster behandelt noemt deze groep apart in r. 29-30. Deze vrouwen 

zijn dan ook niet single of gescheiden. 

34 A In alinea 2 wordt 'the pinking of home improvement' nog besproken als een nieuwe 
ontwikkeling (r. 16: 'the fad'). Alinea 3 noemt het echter 'not all that radical' (r. 31-32) 

en legt uit dat het verschijnsel nauwelijks een rol speelt in het kader van de vrouwen
emancipatie. Het is gewoon een verlengstuk van de oude vertrouwde 'nestdrang' bij de 

dames (r. 40-41: 'an extension of the old domestic urge'). Relativering dus. 

35 B Het gegeven dat minder dan 3% van de bouwvakkers een vrouw is, wordt opgevoerd als 

bewijs dat vrouwen 'are not tiying to join the construction trades in any great numbers' 

(r. 32-33). Vrouwen voelen zich dus niet aangetrokken tot bepaalde traditioneel mannelijke 

beroepen. 

® De schrijfster beoogt hiermee niet te laten zien dat vrouwen (A) zich richten op goed

betaalde banen, (C) weten dat bozrwvakkers niet staan te springen 0111 vrouwen te 

accepteren, of (D) de neiging hebben het belang van een technische opleiding te onder

schatten. 

36 C De schrijfster heeft een afkeer van (r. 42: 'give pause') de sociaal-politieke boodschap die 

'the pinkhammer revolution 'soms vergezelt (r. 43: 'the feminist ideology . . .  leaders'). 

Dat vindt ze gebakken lucht (r. 44: 'rhetoric'). 
® Er kan niet worden geconcludeerd dat de schrijfster (A) het sterke karakter van de 

vrozrwen achter de beweging bewondert, (B) de manier ·waarop de beweging in de media 

wordt verheerlijkt, afkeurt of (D) benvijfelt of de mensen achter de beweging wel echt 

doe-het-zelf-experts zijn. 

37 A De schrijfster eindigt met een la·itische opmerking: 'self-reliance isn't everything' (r. 55). 

Dat haakt kritisch in op het verheerlijken van vrouwelijke onafhankelijkheid door een 
woordvoerster van de 'pinkhammer revolution' - zie hiervoor r. 46-47. 

® De afronding is hier geen (B) persoonlijk voorbeeld, (C) positieve uitspraak of (D) 

wetenschappelijk feit. 
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Tekst 10 Joint gladness 

38 A Wilson trekt een vergelijking tussen de crisis van de jaren dertig - toen alcohol weer 

gelegaliseerd werd - en die van nu. Tijdens een crisis geldt dat 'liberal attitudes to drugs 
tend to triumph' (r. 2-3). Daarom verwacht hij dat er nu voor marihuana ook gedoogbeleid 

op komst is. 
® Uit niets valt af te leiden dat marihuanagedoogbeleid in deze crisistijd (B) financieel 

interessant, (C) hopeloos vertraagd, (D) niet aan de orde of (E) overdreven zou zijn. 

39 B Tijdens een recessie hebben mensen 'more serious worries' (r. 18-19) dan de drugs
problematiek, en wordt drugsgebruik in vergelijking met die andere problemen dan ook 
beschouwd als relatief onschuldig. Die houding strookt met de constatering van alinea 1. 

® Dat gaat niet op voor (A) verwarrend, (C) winstgevend of (D) aanlokkelijk. 

Tekst 11 TV: Pick of the day 

40 D Schrijfster Victoria Se gal maakt duidelijk dat het nastreven van schoonheid (r. 9-10: 'our 
endless quest for beauty') soms onverwachte en gevaarlijke neveneffecten heeft (r. 9: 
'problems ') en geeft de ernstige voorbeelden hiervan (in r. 10-16). 

® Wat niet ter sprake komt is dat (A) de meeste mensen de risico s van cosmetische 

chirwgie accepteren, (B) de schoonheidsindustrie genadeloos de onzekerheid van mensen 

over hun uiterlijk uitbuit, of (C) de cosmetische industrie duidelijk een universele norm 

nodig heeft om schoonheid te definiëren. 

41 A De kans dat mensen misschien besluiten om een behandeling niet te onde1gaan na het 

bekijken van het programma, wordt als een positief aspect van de serie aangevoerd: 

'might possibly . . .  fata! one' (r. 25-26). 
® Nergens wordt gezinspeeld op (B) de wetenschappelijke vernieuwingen die voortkomen 

uit onderzoek dat voor het programma wordt verricht, of op (C) de sympathieke 

persoonlijkheid en de natuurlijke charme van presentatrice Konnie Huq. 

42 A Het gaat over een tv-programma waarvan de schrijfster de strekking aangeeft, en waarover 
ze vervolgens op zakelijke wijze haar (overwegend negatieve) persoonlijke mening geeft. 

® Dan kun je spreken van een kritische recensie, en niet van een (B) emotioneel commentaar, 

(C) enthousiast verslag of (D) objectief rapport. 

43 Maximumscore 1 punt 

(Ja,) (making not only a grave) fashion mistake. 
Toelichting: Zinsdelen benoemen veronderstelt kennis van zinsontleden. Het meest voor 
de hand ligt hier de keuze voor het lijdend voorwerp: gegadigden voor een piercing 

dreigen een 'mode/out' te maken. 

Tekst 12 Multitasking: Is there a gift? 

44 Maximumscore 1 punt 
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(Alinea) 3. 
Toelichting: In deze alinea wordt de vraag uit de titel herhaald (via 'What is their gift?') 
en vervolgens negatief beantwoord. De onderzoekers konden immers niets vinden waarin 

zogenaamde multitaskers uitblinken ( 'and we didn't find it'). 

Tekst 13 How much carbon dioxide does your computer emit? 

45 Maximumscore 1 punt 

(Ja,) (alinea) 3. 
Toelichting: 'Yet computing can also be used to tackle climate change'. 
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