
Eindexamen havo 2014 

Uinverkingen 

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

passages uit vragen en antwoorden zijn gecursiveerd. 

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

het correctiemodel, gevolgd door een toelichting. Dit examen bestaat uit 12 teksten en 40 vragen. 

Je kunt er maximaal 47 scorepunten voor behalen: per meerkeuze(-invul)vraag 1 punt. Bij een 
aantal van de overige vragen kun je meer dan 1 punt scoren. 

In de scoresleutel achter in dit boek kun je aflezen welk cijfer je hebt behaald bij een bepaald 

aantal punten. 

Tekst 1 Monroe sculpture skirts controversy 

1 C De discussie gaat over de vraag of het beeld iets is dat moet worden bewonderd of 

ve1worpen. Abraham Ritchie noemt het goedkoop en seksistisch (r. 10), terwijl de Chicago 

Thbune het juist een publiektrekker vindt. Toeristen zijn er inderdaad gek op - zie r. 12-13. 

® De vraag is niet of (A) politieke belangen zwaarwichtiger zijn dan morele kwesties, (B) 

de stad Chicago de extra toeristen aankan, of (D) het standbeeld voldoende lijkt op Monroe. 

Tekst 2 Note to diners: peel bananas before eating 

2 Maximumscore 2 punten 

1) Juist. Hij belandde immers in het ziekenhuis (r. 4: 'hospitalised') omdat hij een 

artisjok 'met huid en haar' had opgegeten (r. 2: 'hairy bits and all'). 

2) Juist. De schrijver zou inderdaad liever niet afhankelijk zijn van de medische 

vaardigheden van de betreffende dokter, getuige r. 9-10: 'I'd bate to have . . .  situation'. 

3) Onjuist. De schrijver vindt het juist idioot dat een restaurant de klanten zou moeten 

waarschuwen voor dit soort 'gevaren'. Immers, 'diners have . . .  stupidities' (r. 11-12). 

Het is een kwestie van eigen verantwoordelijkheid dus. 

4) Onjuist. Het is niet zo dat de schrijver hier serieus adviseert hoe je veilig een sinaas

appel moet eten. Het is komisch bedoeld. Iedereen weet wel hoe je een sinaasappel eet. 

Het ligt in de lijn van de voorbeelden uit r. 12-15. En er zit een grap verwerkt in 'don't 

take the pith' (r. 17): de slissende serveerster zal dit hebben uitgesproken als 'don't 

take the piss'. 

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

Tekst 3 Penguin project 

3 B Uit alinea 1 wordt duidelijk dat onderzoekers proberen uit te dokteren hoe ze Zuid

Afi·ikaanse pinguii1s kunnen behoeden voor uitsterving. Het gaat hier om 'endangered 

birds' (r. 8) waarvan de aantallen zijn gekelderd (r. 12: 'plummeted'). 
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Het onderzoek moet 'information' (r. 6) opleveren die kan leiden tot het tot stand komen 

van 'new breeding colonies' (r. 7). 

® Het is niet zo dat (A) experts proberen te begrijpen waarom een groeiend aantal pinguii1s 

neerstrijkt in Zuid-Afrika, (C) Zuid-Afrikaanse pinguii1s tvorden gevangen 0111 uit te 

zoeken waar de kweekkolonies zijn, of (D) wilde pinguii1s worden gevangen om deze in 

beschermde kolonies langs de Zuid-Afrikaanse kust te plaatsen. 

4 Maximumscore 2 punten 
1) Onjuist. In r. 25 wordt 'the sun' in het voorbijgaan genoemd, maar er wordt nergens 

over een temperatuursstijging gesproken. 

2) Juist. Dit blijkt uit de zin 'Humans ". 1960s' (r. 18-20). 

3) Juist. Dit blijkt uit r. 27-29. De commerciële visvangst richt zich op ansjovis en 

sardines die voedsel vormen voor pinguïns. 

4) Onjuist. In r. 20-22 staat dat de pinguïnpoep op de broedkolonies wordt weggehaald 

(r. 21: 'harvesting') om als mest te dienen. 

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

5 C De centrale gedachte is dat het project enkel kan slagen als de pinguii1s niet getemd 

worden. Het streven is 'not to domesticate the birds' (r. 33) omdat ze 'tough' (r. 37) 

moeten zijn en een 'innate capacity to find food' (r. 53) moeten hebben wanneer ze 

worden teruggeplaatst in de natuur. 

® Het is niet zo dat (A) alleen sterke vogels worden geselecteerd - de geselecteerde vogels 

(wél allemaal zonder ouders - zie r. 30-32) worden door de goede voeding wel 'sturdier' 

(r. 45), (B) pinguii1s in gevangenschap agressief worden - dat zijn ze van nature al en 

moeten ze vooral ook blijven, (D) wilde pinguii1s moeten leren om mensen te vertrouwen 

om te overleven - juist niet! -, of dat (E) de pinguii1s zonder tussenkomst van de mens hun 

jachtvaardigheid zullen verliezen. 

Tekst 4 Free-market solutions for overweight Americans 

6 A Dat de maatregelen om zwaarlijvigheid te bestrijden ineffectief waren, wordt duidelijk uit 

het commentaar op de voorbeelden ervan: 'they've all largely failed' (r. 8). 

® Uit niets wordt duidelijk dat de genoemde maatregelen (B) te opdringerig, (C) te duur, 

of (D) impopulair waren. 

7 D Het gaat om degenen die gebruik maken van de afvalmethodes (zoals de 'gyms, diets, 

surgery, vegetables' uit r. 13) en dat zijn de zwaarlijvigen. Dat zijn de mensen die in 

het voorstel van Seeman en Luciani hun bestedingsbonnen aan deze methodes kunnen 

spenderen. 

® Het gaat niet om de (A) beleidsmakers, (B) bememde koks, (C) academici, of (E) ultrarijken. 

8 A Het argument is hier dat de oorzaken van zwaarlijvigheid 'multifarious' (=veelsoortig, 

r. 20) zijn, en dat daarom de 'solutions' (r. 22) ook divers moeten zijn. Er is behoefte aan 

maatwerk, dus. 

® Er is geen reden aan te nemen dat de oplossingen voor zwaarlijvigheid (B) ethisch, (C) 

goedkoop, (D) medisch, (E) wetenschappelijk, of (F) sociaal moeten zijn. 
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9 A De vraag is hier welk effect de suggesties van Seeman en Luciani zullen hebben op 

politiek links en rechts. Voor links is dat 'not trusted' (r. 25) en voor rechts 'disliked' 

(r. 26). 
® Irriteren (antwoord A) is hier de juiste keus, en daarom vallen (B) ten goede komen aan, 

(C) diskwalificeren en (D) omvatten af. 

10 B Het juiste structuurwoord verbindt op correcte wijze het voorafgaande ('we worden ooit 

allemaal rijk, dus ook slank') met wat volgt ('het zou leuk zijn als we niet hoeven te 

wachten tot we rijk zijn'). 

® De twee elementen vormen een tegenstelling die met toch correct wordt gemarkeerd, en 

niet met (A) bovendien, (C) op overeenkomstige wijze, of (D) zodoende. 

11 Maximumscore 1 punt 
(Ja,) 'But the' (r. 26-27). 

Toelichting: ' . . .  that it is a good one' (r. 27) spreekt voor zich. 

Tekst 5 Risk and opportunity for wamen in science 

12 C Dat het aantal vrouwen dat toetreedt tot de wetenschap duidelijk stijgt, blijkt uit de 

inleidende zin (r. 1-5) en uit de diverse voorbeelden die volgen. 

® Nergens staat dat (A) sommige prijzen voor wetenschappelijke prestaties alleen door 

vrouwen gewonnen kunnen ·worden, (B) de bijdragen tot de wetenschap die vrouwen 

leveren nog steeds nogal onbeduidend zijn, of dat (D) achter de meeste wetenschappelijke 

doorbraken vrouwen zitten. 

13 C Alinea 2 plaatst de informatie uit alinea 1 in een ander perspectief In r. 21 geeft 'But' 

al aan dat de schrijfster het over een andere boeg gaat gooien. Ze presenteert in alinea 2 

cijfers die wijzen op de geringe rol die vrouwen nog steeds spelen. Dit in tegenstelling tot 

de vooruitgang die in alinea 1 wordt besproken. 

® Het is niet zo dat alinea 2 - in relatie tot de informatie uit alinea 1 - (A) conclusies uit 

deze Ïl?formatie trekt, (B) voorbeelden hienJan ge<;ft, of (D) deze informatie onderbouwt. 

14 Maximumscore 2 punten 

1) Wel. Er zijn momenteel diverse 'pressing challenges' (r. 4 7) en tegelijk zijn er juist 

tekorten aan hiervoor gekwalificeerde mensen (r. 50-51 ). Dit is een 'opp01iunity . . .  

for women' (r. 53). 

2) Niet. Over de opstelling van mannelijke collega's wordt niet gesproken. 

3) Wel. Zie r. 64-66. Het is bijvoorbeeld lastig ('tricky' uit r. 62) om als vrouw een 

gezinsleven te combineren met een baan op een olieplatfonn. 

4) Niet. Over fysieke geschiktheid wordt niet gesproken. 

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

15 B De kleute1juf van haar dochter reageerde met ongeloof toen deze dochter vertelde dat haar 

moeder een kantoor met assistent had. Dit ongeloof illustreert dat mensen niet verwachten 

dat vrouwen hoge posities kunnen bekleden. 

® Het voorbeeld is niet bedoeld om aan te tonen dat (A) kinderen van •verkende moeders 

neigen tot abnormaal gedrag, (C) Zuid-Amerikaanse carrièrevrouwen kinderloos blijven, 

2014-1 298 



of (D) vverkende moeders vaak het felst worden bela-itiseerd door andere vrouwen. 
16 C Het gaat hier over 'two shifts', twee verschuivingen. De ene speelt zich af in het Oosten 

(r. 84-89). De andere voltrekt zich ondertussen in 'The West' - zie r. 89-97. 

® Het is niet zo dat de tweede 'shift' (A) het gevolg is van de eerste, (B) vergelijkbaar is 

daarmee, of (D) een uitzondering daarop vormt, wat desalniettemin (=toch) ten onrechte 

suggereert. 

Tekst 6 In Defence of Dogs 

17 D Honden hoeven niet meer te werken zoals vroeger (r. 4-5). Honden worden dus om andere 

redenen gehouden dan een eeuw geleden. 

® Alinea 1 tracht niet duidelijk te maken dat (A) ondanks het vertrouwen dat mensen in hen 

hebben, de meeste honden ongedisciplineerde en onhandelbare dieren blijven, (B) honden 

die een eeuw geleden werden gehouden, zich beter gedroegen dan moderne honden, of dat 

(C) ons begrip van hoe we met een hond moeten omgaan, zich pas sinds kort heeft 

ontwikkeld. 

18 A Alinea 1 beschrijft dat honden zich niet nuttig kunnen maken - wat ze graag willen-, en 

bovendien niet begrepen worden. Het is logisch dat ze als gevolg daarvan nu 'aan de rand 

van een crisis' staan. 

® Het is vanwege het causale verband onlogisch om hier te kiezen voor (B) op dezelfde 

wijze, of (C) desalniettemin (=toch). 

19 B De theorie is 'discredited' (r. 25) want wolven leven volgens een samenwerkingsmodel 

(r. 29: 'cooperative') en strijden niet voortdurend om het alfamannetje te worden. De 

theorie is dus gebaseerd op onjuist bewijs voor wat de hiërarchie bij wolven aangaat. 

® Van deze theorie wordt nergens gezegd dat zij (A) een uitstekend uitgangspunt is om 

honden te trainen, (C) klopt voor wolven, 111aar dat honden anders blijken te zijn, of dat 

zij (D) geen aanhang meer heeft bij hondentrainers of eigenaars - dat geldt immers 

alleen voor degenen onder hen die 'enlightened' (r. 30) zijn. 

20 B Honden hebben een instinct ontwikkeld dat hen een band met mensen laat aangaan. Ze 

zijn geprogrammeerd met een behoefte om 'relationships with humans' (r. 39-40) aan 

te gaan. 

® Nergens staat dat (A) het onduidelijk is waarom sommige wolven zich makkelijker lieten 

temmen dan andere, (C) honden al veel langer bij mensen leven dan voorheen werd aan
genomen, of (D) wolven en honden waarschijnlijk hele111aal geen ge111eenschappelijke 

voorouder delen. 

21 C Honden hebben maar een beperkt repertoire aan gevoelens: het beperkt zich tot 'love, 

fear and joy' (r. 47-48). Er is 'no evidence' (r. 44) dat honden in staat zijn tot 'complex 

emotions' als schuldgevoel (r. 43). 

® Uit deze alinea kan niet worden afgeleid dat honden (A) in staat zijn spijt te hebben van 

slecht gedrag, (B) intelligenter zijn dan veel mensen denken, of (D) beter op prijzen dan 

op slaag reageren. 
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22 D Uitspraak 1, Honden houden meer van hun eigenaars dan eigenaars van hun honden 
houden, is onjuist. Deze vergelijking wordt niet gemaakt. Er staat in r. 51-52 alleen dat 

ze meer van je houden dan je denkt. 

Uitspraak 2, Honden ·worden agressief tvanneer ze lijden aan 'verlatingsangst, is ook 

onjuist. Nergens staat dat dit tot agressiviteit leidt. 

23 Maximumscore 1 punt 

(alinea) 1. 

Toelichting: Het citaat uit alinea 7 verwijst naar het gegeven dat honden niet meer worden 

ingeschakeld om de dingen te doen die voorheen hun leven zin en inhoud gaven. In r. 4-6 

('Most dogs ... of years') staat hetzelfde. 

24 D Dat honden (in hun evolutieproces) bijna een andere diersoort zijn geworden dan wolven, 

is niet iets waarvan Bradshaw zijn lezerspubliek zo nodig van wil overtuigen. Het past 

niet bij zijn doelstelling. 

® Waar het Bradshaw wél om te doen is: hij wil de lezer 'a new understanding of our canine 

friends' (r. 66) bijbrengen. Veel eigenaren en trainers begrijpen honden immers niet goed. 

Naar dit wanbegrip wordt verwezen bij de antwoorden A, C en E. Bradshaw wil deze waan

ideeën wegnemen, want hij is bezorgd over de 'crisis' (r. 11) waarin honden dreigen te 

belanden als er niets gebeurt. Ook antwoord B is dus een directe aanleiding voor het boek. 

Tekst 7 Alarm raised on teenage hackers 

25 D De gedachte dat een teenager door het oplopen van een strafblad zijn toekomst in de 

waagschaal stelt, komt alleen terug in r. 29-31, dus in alinea 5. Het verkleint hun kans 

op het vinden van een baan (r. 31: ' .. . prevent access to jobs'). 

26 B De belangrijkste functie van alinea 2 is uitleggen waarom en hoe teenagers beginnen 

met hacken. Het begint als een zoektocht naar 'exploits and cracks for their favourite 

computer games' (r. 9-10). Via 'communities en forums' (r. 10) komen ze in contact met 

criminele activiteiten. 

® De hoofdfunctie is hier niet (A) te benadrukken dat jonge hackers hulp nodig hebben, of 

(C) voorbeelden te geven van hoe jonge hackers gesnapt worden. In deze alinea wordt 

inderdaad (D) een expert op het gebied van teenage hacking geii1troduceerd, maar dit is 

(zoals altijd) alleen maar ter illustratie van een bepaald idee, en dus geen doel op zich. 

27 Maximumscore 1 punt 

'The poor' (r. 3-5). 

Toelichting: De vraag gaat over het gemak waarmee de makers van de hinderlijke 

programma's kunnen worden opgespoord. Uit de genoemde zin van alinea 1 blijkt dat 

de technische vaardigheden van de jeugdige hackers zo beperkt zijn dat ze grote kans 

lopen gesnapt en gearresteerd te worden. 

28 Maximumscore 1 punt 

'It is' (r. 25-26). 

Toelichting: Ze doen het vanwege de spanning en om zichzelf te bewijzen. 
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29 D Ze gebruiken bij het hacken hun normale 'online identity'(r. 26-27), en zijn zich ervan 

bewust dat ze gevaar lopen. Maar ze zijn trots op wat ze doen, en willen het weten ook. 

Dit staat ook in r. 18-21. 

® Het is dus niet zo dat ze die identiteit zullen (A) vermijden, (B) veranderen, of (C) er 

contact mee leggen. 

Tekst 8 Swim, cycle, run? Try fridge, beer, couch 

30 A Hij heeft niet graag vrienden die deelnemen aan extreme sporten: 'I'd always . . .  in a 

triathlon' (r. 4-6). 

® Uit niets valt op te maken dat hij (B) bang is dat zijn vrienden willen dat hij bij een trendy 
sportclub gaat, (C) er een hekel aan heeft dat hij de sportieve vorderingen van zijn 

vrienden niet kan bijhouden, of (D) denkt dat zijn vrienden er onaantrekkelijk uitzien 

in hun sportpakjes. 

31 C Duidelijk wordt hier dat het opscheppen met je prestaties een essentieel onderdeel lijkt 
te zijn van het deelnemen aan triatlons: 'The boasting however is a key part' (r. 9-10). 

Het is 'centra!' (r. 11) voor dit type 'narcissist' (r. 12). 

® De strekking is niet dat (A) veel atleten zichzelf moeten uitputten om zich goed te voelen, 

(B) serieuze atleten een uitgebalanceerd dieet volgen om hun prestaties op te krikken, of 

(D) de invloed van de sociale media op de uitslag van wedstrijden niet onderschat zou 

moeten tvorden. 

32 A De triatleten van middelbare leeftijd weten goed hoe belabberd ze eruitzien in hun stretch

kleding. De schrijver gebruikt in de eerste drie alinea's steeds schimpend het woord 'Lycra'; 

hij lijkt het belachelijk te vinden. Maar de kritiek op hun uiterlijk wordt door de atleten 

zelf afgewimpeld door te wijzen op de 'charitable cause' (r. 17-18) waarvoor ze het doen. 

® De antwoorden (B) aantrekkelijk en (C) gezaghebbend zijn niet te combineren met het 

moeten ondergaan van kritiek. En bij het idee van er (D) egoïstisch uitzien, kun je je al 

helemaal niets voorstellen. 

33 B De schrijver maakt duidelijk dat getrouwde mensen geen indruk zouden moeten hoeven te 

maken op hun partner door in vorm te blijven: 'What's the point . . .  you are?' (r. 21-22). 
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® Zijn opzet is niet om te laten zien dat (A) een triatlon een geschikt evenement is om een 

nieuwe partner te vinden, of dat (C) deelname aan extreme sporten inhoudt dat er minder 

tijd voor je gezin overblijft. 

34 A Het juiste structuurwoord verbindt op correcte wijze het voorafgaande ('zelfs de Iron Man 

is zeker niet het ultieme . . .  ') met wat volgt (' . . .  er zijn geen haaien in het water, de fietsen 

hebben nog steeds zadels, niemand jaagt met een gloeiende poker de renners achterna'). 

® Die goede verbinding is hier per slot van rekening, en niet (B) overigens, (C) echter of 

(D) op vergelijkbare wijze. 

35 B Relativeren, het bezien van zaken in een groter verband met een instelling van 'het valt 

wel mee', is iets dat de schrijver nergens doet. Hij doet juist het tegenovergestelde, en 

maakt dingen juist groter dan ze zijn. 

® De schrijver gebruikt wél (A) overdrijving, bijvoorbeeld wanneer hij het openen van een 

blikje bier in r. 8 beschrijft als een afinattende strijd. En hij gebruik (C) spot, bijvoorbeeld 

in de fictieve naam van een 'liefdadigheidsinstelling' waarvoor de triatleten het allemaal 

doen: Egoïsten tegen veroudering. 

Tekst 9 Letters: TV cameras in court? 

36 Nlaximumscore 2 punten 

1-b) Mensen uit het publiek kunnen langskomen, toekijken en luisteren. Dit illustreert de 

voorafgaande zin, waarin wordt gesteld dat zittingen van de rechtbank voor straf

zaken al transparant genoeg zijn. 

2-a) Het zou zeker zinnig zijn te stoppen met deze praktijk (het dragen van pruiken en 

ambtsgewaden) als 'gewone mensen' (in r. 13 werden deze 'ordinary people' al 

genoemd) de rechtspraak serieus moeten nemen (in plaats van 'fall about laughing' 

- r. 15-16). 

3-d) Waarom zou het publiek in s hemelsnaam het recht moeten hebben 0111 de tragedie 

van anderen (r. 20: 'not a happy environment') als entertainment te gebruiken? 

Deze briefschrijver is duidelijk tegen, dat blijkt ook uit het gebruik van 'appalling 

suggestion' in r. 19. 
Punten: Bij drie goed: 2 punten; bij twee goed: 1 punt; bij één of geen goed: 0 punten. 

Tekst 10 Take a schoolholiday 

37 Maximumscore 2 punten 

2014-1 

1)  Onjuist. Er staat alleen maar 

dat we ondanks de crisis toch 

op vakantie gaan. 

2) Juist. Dit staat in r. 10-11. 

3) Onjuist. Dat staat nergens. 

Er staat wel dat een school 

die nog niet op de site staat, door de ouders kan worden geregistreerd. 

4) Juist. Dit staat in r. 20-22: de school ontvangst een bankafschrift dat laat zien waar het 

geld vandaan komt. 
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Punten: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

Opmerking: Wie bij deze vraag vier maal onjuist antwoordde, krijgt ook de maximumscore 
van 2 punten. Dit vanwege de onduidelijkheid vanwege Schoolholidayclub. co. uk uit de 

tekst en Schoolholiday.co.uk uit de vraag. 

Tekst 1 1  Nuclear risks 

38 E De briefschrijver reageert op een eerder artikel waarin het ging om de veiligheid op het 

gebied van de omstandigheden in de arbeidsomgeving. Er werd daarin blijkbaar een 

vergelijking gemaakt tussen een olieplatform op zee en een kerncentrale voor wat betreft 

de risico's die 'those employed on the site' (r. 9) lopen. De briefschrijver wijst erop dat 

Robert MacLachlan gelijk kan hebben wat betreft de veiligheid van een kerncentrale voor 
de werknemers (zie r. 2-4), maar dat een kerncentrale een veel groter risico vormt voor de 

omgeving dan een boorplatform. 

® Het gaat in het oorspronkelijke artikel dus niet om (A) carrièrekansen, (B) milieugevaren, 

(C).financiële consequenties of (D) transportproblemen. 

Tekst 12 Too many hang-ups 

39 Maximumscore 1 punt 

Een antwoord met de volgende strekking is juist: 

Ze worden weggegooid. Of: Ze belanden op de vuilnisbelt. 

Toelichting: Zie r. 16-17: '" . the vast majority of them go 

straight to the rubbish dump every year'. 

40 Maximumscore 3 punten 

Antwoorden met de volgende strekking zijn juist: 

Je kunt er (barbecue)spiesen van maken. Of: Je kunt ze 

voor de barbecue gebruiken. Zie r. 8-9. 

Je kunt ze naar een bepaalde (kleding)winkel brengen naar 

(een bepaalde) Marks & Spencer brengen. Zie r. 19-20. 

Je kunt ze aan een stomerij geven. Zie r. 24-25. 

Punten: 1 punt per goed antwoord. 
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