
Tekst 1 
Why are tu rkeys' eggs 

Oriëntatie vooraf 

Een hele korte eerste tekst voorzien van één enkele 

invulvraag. Lees de tekst dus eerst zorgvuldig. 

Inhoud van de tekst 

Kan het dagelijks nuttigen van een kalkoenenei tijdens 

het ontbijt fatale gevolgen hebben? De tekst lijkt iets 

dergelijks niet volledig uit te sluiten: iemand met deze 

gewoonte, de 13• eeuwse Duke of Rutland, overleed 

op 33-jarige leeftijd. De reden dat dit al zo lang geleden 

is gebeurd geeft aan dat de tekst met een knipoog 

geschreven is, we moeten het niet te serieus nemen. 

Uitwerking van de vraag 

1. B 

In deze tekst komt het vroegtijdig overlijden ter 

sprake van Charles Manners, fourth Duke of Rutland. 

Hij had tijdens zijn leven de gewoonte om elke dag 

bij zijn ontbijt een kalkoenenei te nuttigen. De tekst 

lijkt te suggereren dat er verband bestaat tussen 

die gewoonte en zijn overlijden op 33-jarige leeftijd, 

op enigszins ironische toon: 1 suggest. Het sluit die 

mogelijkheid althans niet uit en dus is het misschien 

wel oppassen geblazen hier: be wary. 

Niet A Er wordt geen enkele reden gegeven in de 

tekst om snel te handelen. 

Niet C De tekst is geen uitnodiging om maar toe te 

tasten mocht je een kalkoenenei weten te 

bemachtigen, integendeel, het suggereert dat 

het je misschien net als de duke zal vergaan. 

Niet D Rest assured (Maak je geen zorgen). Hoezo? 

Misschien kost zo'n ei me het leven! 

. Niet E Take a chance(Waag het erop). Dit antwoord 

suggereert dat je risico neemt als je een 

kalkoenenei eet, dus het is slecht advies. 

Tekst 2 
Simply irresistible? Vou could 
be sacked · 

Oriëntatie vooraf 

De titel stelt dat een onweerstaanbaar uiterlijk reden 

voor ontslag kan zijn. Deze vraag zal in het artikel dus 

waarschijnlijk beantwoord worden. Het is aan de 

korte kant, dus is het goed de volledige tekst goed te 

bestuderen. 

Inhoud van de tekst 

De tekst vertelt het verhaal van een tandarts, die in 

opdracht van zijn vrouw zijn assistente ontsloeg omdat 

hij moest toegeven dat de vrouw hem vanwege haar 

onweerstaanbare uiterlijk tijdens zijn werk afleidde 

/distracted. In een rechtszaak werd de tandarts 

uiteindelijk in het gelijk aan gesteld en werd de vrouw 

ontslagen. De tekst belicht het discriminerende 

karakter van deze uitspraak die werd gedaan door 7 

uitsluitend mannelijke rechters. 

Uitwerking van de vragen 

2. mevrouw Knight/M(r)s Knight/de vrouw van de 

tandarts/zijn vrouw 

In alinea 4 staat te lezen dat het de vrouw van de 

tandarts was die het ontslag van de assistente eiste/ 

Dr Knight's wife".demanded Ms Nelson be fired. 

3. D 

De advocaat van de tandarts noemde de uitspraak een 

overwinning voor de normen en waarden van het 

gezinsleven /the decision was a victory for 'family 

values' terwijl de advocaat van Ms Nelson daarentegen· 

juist stelde dat de uitspraak voorbij ging aan het feit 

dat dit geval een voorbeeld was van discriminatie van 

werkende vrouwen. Het is volgens hem aan de man, in 

dit geval de baas, omzijn lustgevoelens onder controle 

te houden /to monitor and control en niet aan de 

vrouw. 

Niet A In alinea 3 wordt het wettelijke en bindende 

karakter van de uitspraak niet bestreden maar 

wordt er getoond hoe de advocaten onderling 

verschillend dachten over de zaak. 

Niet B Er wordt in alinea 3 niet ingegaan op de vraag 

hoe het gesteld was met de aandacht van de 

media voor deze zaak. 

Niet C Er wordt in alinea 3 niet ingegaan op de 

precieze beweegredenen van het gerechtshof 

om te komen tQt de uitspraak zoals deze 

luidde. Er worden argumenten voor en tegen 

genoemd. Welke argumenten uiteindelijk 

doorslaggevend waren, wordt in alinea 3 niet 

uitgelegd. 

Niet E In alinea 3 wordt niet duidelijk gemaakt of er 

met veel emotie is gereageerd op de uitspraak. 

4. (alinea) 1 

Na het lezen van de openingszin van de tekst, krijgt de 

lezer al snel het idee dat de schrijver zelf wel eens een 

andere mening zou kunnen zijn toegedaan. Dit heeft 

te maken met de toevoeging van het woordje at least/ 

ten minste in de zin. De schrijver bedoelt dat hij het 

zelf niet OK vindt om werkneemsters te ontslaan op 

basis van hun (onweerstaanbare) uiterlijk. 



Tekst 3 

Chocolate Hearts from the 

New World 

Oriëntatie vooraf 

De titel van de tekst verwijst naar het begin van het 

fictieve verhaal Choco/ate Hearts from the New World 

geschreven door Michel Faber in 2006. De titel geeft 
ons geen informatie. 

Een verhaalfragment is anders van opbouw dan een 
artikel. Je zult hoogstwaarschijnlijk geen argumenten 

vinden, geen conclusies. Het fragment houdt ook 
midden in het verhaal op. Het is het beste om het 

fragment als geheel zorgvuldig te lezen. 

Inhoud van de tekst 

In het fragment, dat zich afspeelt in het Engeland 
van het midden van de negentiende eeuw (the 

1850s), lees je hoe een vader zich zorgen maakt over 
de huwelijkskansen van zijn slungelige/rangy en 
jongensachtige dochter" Het doet er voor de vader 
kennelijk minder toe dat de dochter eigen ideeën 
heeft over haar toekomst. 

Uitwerking van de vragen 

5. E 

De ongelukkige/unfortunate dochter van Dr James 
Curfew heeft volgens haar vader nog maar vijf jaar om 

aan de man te geraken /five years left before it was 

all over ... her prospects for marriage. Gelet op haar 
uiterlijke kenmerken, zal er na deze periode, volgens 
haar vader, geen man meer in haar geïnteresseerd zijn. 
Niet A Hoe de dochter zelf tegen haar eigen geluk, of 

haar kansen daarop in het leven aankijkt, komt 
in het geheel niet ter sprake in alinea 1. 

Niet B Het blijkt uit niets in alinea 1 dat de dochter 
spoedig zal vertrekken naar het buitenland. 
het woord 'missionary' betekent missionaris, 
iemand die naar verre gebieden trekt om 
mensen te bekeren tot het Christendom. 

Niet C Het staat niet in alinea 1 beschreven of 
haar vader zijn dochter een fortuin aan 
geld zal nalaten. Wat ze inmiddels wel 
rampzaligerwijze heeft geërfd is, tot grote 
zorg van haar vader, een groot aantal van 
zijn uiterlijke kenmerken (a calamitous 

inheritance). 

Niet D Volgens de vader heeft de dochter nog 
maar vijf jaar kans op de huwelijksmarkt. 
Er staat niet dat ze ernstig ziek zou zijn en 
nog maar vijf jaar te leven heeft, dat wordt 

zelfs nadrukkelijk ontkend: not her life, you 

understand. 

Niet F In alinea 1 wordt niet gesproken over de 

moeder van het meisje. Het is dus ook niet 
duidelijk of zij haar moeder heeft verloren op 
jonge leeftijd. 

6. 1 Niet 

Het valt niet uit deze tekst op te maken hoe het precies 
gesteld is met de relatie tussen vader en dochter. Dat 

ze het over bepaalde zaken (slavery, missionaries) niet 
met elkaar eens zijn is klip en klaar maar dat levert 

onvoldoende bewijs van een slechte relatie. In alinea 5 

praat hij over zijn dochter als iemand aan wie niets te 

verwijten valt (his blameless daughter) en met wie hij 
liever niet wilde redetwisten (did his best not to argue). 

2 Wel 

De dochter trekt zich bijvoorbeeld heel duidelijk het lot 

aan van de mensen die onderworpen zijn aan slavernij. 
Voor haar vader is dat allemaal nogal een ver-van-zijn 

bed show (We don't have slavery in Eng/and) maar 
voor de dochter ligt dat heel anders ('We must regard 

the whole world as our home, Father', she told him). 

3 Niet 

Of ze met haar inmiddels overleden moeder {."had 

she lived to see it) altijd veel ruzie had komt niet ter 
sprake. In ieder geval deed de vader, omwille van zijn 
gestorven vrouw, er alles aan om de vrede tussen 
hemzelf en zijn dochter te bewaren (Rancour would 

have grieved his wife). 

4 Wel 

De vader krijgt van zijn dochter op zijn kop als hij naar 
de negers in Afrika verwijst als wilden/savages. Dit 

soort van kleinerende opvattingen/disparagements is 
precies de reden waarom er nog steeds sprake is van 
slavernij, volgens de dochter. 

7. c 

De winkels worden in het verhaal bevoorraad met 
behulp van paard en wagen. 
Niet A Deze opmerking zou op zichzelf betrekking 

kunnen hebben op een situatie in het verleden 

maar evenzeer kunnen verwijzen naar iets wat 
zich in de tegenwoordige tijd afspeelt. 

Niet B Deze opmerking kan ook op het heden slaan. 
Niet D Er staat niet bij dat het hier gaat om 

geschreven correspondentie, dus deze 
opmerking kan ook op het heden betrekking 
hebben. 



Tekst 4 
The lefties who need a hand 

Oriëntatie vooraf 

Een bewerkt artikel dat verschenen is in de Daily 

Mail, 2010. Gelet op de titel, lijkt het erop dat 

linkshandigen/lefties een handje geholpen moeten 

worden. De illustratie laat twee leerlingen zien die 

beiden linkshandig zijn. 

De tekst is wat langer, dus het is nuttig om de opbouw 

goed te bekijken door van iedere alinea de eerste regel 

te lezen. 

Alinea 1 vertelt iets over hoe linkshandigheid vroeger 

werd aangepakt. 

Alinea 2 beschrijft een onderzoek naar 

linkshandigheid in relatie tot succes. 

Alinea 3 laat de critici aan het woord. 

Alinea 4 geeft een conclusie en een advies. 

Inhoud van de tekst 

Het feit dat mensen linkshandig zijn, staat het behalen 

van succes niet in de weg .. Echter, omdat linkshandigen 

minder goed schrijven dan hun rechtshandige broeders 

en zusters, kunnen ze achterop raken. Het probleem 

ligt nog breder. Door het toenemend gebruik van 

nieuwe technologieën zoals computers en sociale 

media schrijven we allemaal steeds slechter. en daar 

moet wat aan gedaan worden. Onze schrijfvaardigheid 

moeten we op peil houden. (we must maintain the 

ability to write one way or the other). 

Uitwerking van de vragen 

8. A 

Linkshandigen hebben over het algemeen meer moeite 

met schrijven. Zij schrijven daarom minder dan de 

niet-linkshandigen waardoor ze mogelijk lager scoren 

/".they write less and perhaps achieve lower grades 

than those who write more". aldus Antony Clark, 

directeur van het Malvern College (2• alinea). 

Niet B In deze alinea's wordt niet vermeld dat de 

docenten het moeilijk vinden om aan passend 

lesmateriaal te komen voor linkshandigen. 

Niet C Er wordt alleen gezegd dat het nu illegal / 

tegen de wet is om kinderen te straffen voor 

het feit dat ze linkshandig zijn. 

Niet D Linkshandigen hebben niet zozeer meer tijd 

nodig om hun gedachten op papier te zetten; 

ze vinden schrijven lastig en daarom doen ze 

het ook minder. 

Niet E Er staat niet in de tekst dat de linkshandige 

kinderen beter zullen scoren indien de toetsen 

9. c 

uit meer audio materiaal zouden bestaan. 

Echter, door het afnemen van dit soort toetsen 

zou het voorkomen kunnen worden dat zij 

achterstanden oplopen /".to prevent left

handed children trom falling behind. 

Linkshandigheid hoeft een bloeiende carrière niet in 

de weg te staan /".being left-handed is not a barrier 

to success 

Niet A Het idee, dat een linkshandig persoon 

minder ambitieus zou zijn, wordt nergens 

in deze derde alinea verwoord. Wel worden 

er 5 namen genoemd van Amerikaanse 

presidenten en 2 namen van Engelse minister 

presidenten als voorbeelden van ambitieuze 

linkshandigen 

Niet B Alinea 3 heeft als functie te onderstrepen 

dat ook linkshandigen het heel ver 

kunnen schoppen zonder enige vorm van 

ondersteuning. 

Niet D In alinea 3 wordt het linkshandig zijn niet 

gezien als een ernstige handicap. 

10. D 

Cary Cooper beweert dat, ongeacht of iemand nu links

af rechtshandig is; het tegenwoordige gebruik van 

elektronische apparaten (new technologies such as 

computers and texting) er toe leidt dat iedereen een 

stuk slechter schrijft /left and right-handed people are 

losing the ability to write. 

Niet A Het staat nergens in alinea 4 dat het zich 

aanpassen / adapt aan de digitale wereld voor 

rechtshandigen gemakkelijker zou zijn dan 

voor linkshandigen. Een gevolg voor beide 

groepen is echter dat ze gedurende dat proces 

slechter gaan schrijven. 

Niet B Er staat in alinea 4 dat een linkshandig kind 

met ook nog eens een leerstoornis zoals b.v. 

dyslexie, dispensatie zou moeten krijgen. Er 

staat niet dat kinderen die lezen lastig vinden 

daardoor ook moeite zullen hebben met 

andere vakken. 

Niet C In alinea wordt niet beweerd dat het verlenen 

van faciliteiten aan groepen leerlingen met 

specifieke eisen tot gevolg zal hebben dat er 

een enorme ongelijkheid gaat ontstaan tussen 

groepen leerlingen onderling. 

Tekst 5 
That warm, fuzzy feeling 

Oriëntatie vooraf 

Dit is een artikel uit de New Scientist van 2010. De titel 

zegt nog niet zo veel, we moeten de tekst scannen 
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om te zien waar het naar verwijst. Kijk vervolgens per 

alinea hoe de structuur van de tekst is opgebouwd. 

Alinea 1: de introductie 

Alinea 2: beschrijving van het experiment 

Alinea 3: beschrijving vervolgexperiment 

Alinea 4: de schrijver stelt een vraag die hij vervolgens 

probeert te beantwoorden 

Alinea 5: de schrijver stelt een vraag die hij probeert 

te beantwoorden 

Alinea 6: trekt een conclusie 

Alinea 7: de slotconclusie 

Inhoud van de tekst 

Het artikel stelt de vraag of menslievendheid, of 

wel de goedheid van de mens, een aangeboren 

eigenschap is of cultureel en opvoedkundig bepaald. 

Experimenten tonen aan dat de zaak complexer ligt 

dan we op het eerste gezicht zouden denken. De 

schrijver heeft onderzoek gedaan naar de reactie van 

baby's op 'goede' poppetjes en 'slechte' poppetjes in 

een poppenspel en probeert daar conclusies aan te 

verbinden. 

Uitwerking van de vragen 

11. B 

Waarom we als mens zo aardig tegen en voor elkaar 

zijn, heeft te maken met onze menselijke natuur: (it is 

part of human nature). Volgens Adam Smith is de mens 

er toe geneigd om de pijn van een ander - althans voor 

een gedeelte / to an extent - bij zichzelf te voelen (as if 

it were your own) om vervolgens zich te richten op het 

doen verdwijnen ervan. 

Niet A Het is geen gevolg van onze wens om ons 

egoïsme te overwinnen; de experimenten 

met zeer jonge kinderen tonen dat aan. Adam 

Smith doet over egoïsme in dit verband verder 

geen uitspraak. 

Niet C Er is geen sprake van een aangeboren aanleg 

om goed en kwaad te kunnen onderscheiden. 

Niet D Dit is wel een bijeffect van human kindness, 

maar niet de oorsprong ervan. Het is de mens 

aangeboren het lijden van zijn medemens te 

willen verlichten, maar niet zozeer om het 

deze naar de zin te maken. 

12.A 

Het experiment lijkt aan te tonen, dat de baby's 

in staat waren te beoordelen /evaluate wat de 

handelingen van de verschillende poppetjes inhielden, 

omdat zij consequent kozen voor de 'goede' poppetjes. 

Niet B De baby's bleken in staat om de handelingen 

van meerdere poppetjes tegelijk te observeren 

en evalueren, omdat ze steeds kozen voor het 

'goede' poppetje. 

Niet C Dat kunnen zulke jonge kinderen nog niet, ze 

kunnen nog niet praten. 

Niet D Het onderscheid tussen fictie en illusie wordt 

in het artikel niet aan de orde gesteld. 

13.D 

In alinea twee komt de schrijver o.a. tot de beweringen 

/claims dat de baby's geneigd zijn telkens voor het 

'goede' of 'neutrale' poppetje te kiezen en niet voor 

het 'slechte' poppetje / ... babies reach for a good 

guy over a neutral guy ... babies are drawn towards 

the good guy and away trom the bad. In alinea drie 

komt daar als ondersteunende gedachte nog bij dat 

de baby's, zelfs nog voordat zij daar lichamelijk toe in 

staat zijn, met hun ogen al kijken in de richting van het 

'goede'. poppetje om daarmee hun voorkeur te laten 

blijken. 

Niet A Uit antwoord D hierboven blijkt dat de 

beweringen uit alinea twee niet worden 

tegengesproken/contradict in alinea drie. 

Niet B Aan dit experiment doen baby's mee van 3 

maanden oud, het experiment uit alinea twee 

betrof oudere baby's. Het gaat hier om een 

volledig nieuw experiment dat niet gedaan is 

om het eerste experiment te verduidelijken / 

illustrate. 

Niet C De beweringen uit alinea twee worden niet 

afgezwakt /modify in alinea 3 (zie antwoord 

14.B 

D hierboven). Eerder nog worden zij versterkt, 

omdat in het experiment van alinea drie 

zelfs nog jongere baby's gebruikt worden die 

opnieuw hetzelfde 'bewijs' leveren. 

Het is in ieder geval zo dat baby's reageren op/are 

sensitive to handelingen van derden /third-party 

interactions. Deze interacties kunnen positief, maar 

ook negatief van aard zijn. Zij beïnvloeden in ieder 

geval het gedrag van baby's. 

Niet A Het is onduidelijk of uit de reactie van de 

baby's een blij gevoel spreekt. Dat hun gedrag 

door het experiment wordt beïnvloed, lijkt 

ontegenzeggelijk, maar wat de gevoelsmatige 

consequenties daarvan zouden zijn, is niet 

onderzocht. 

Niet C Waar zou een eventueel gevoel van 

achterdocht/suspicious of bij de baby's uit 

moeten blijken? (Zie ook het antwoord bij A 

hierboven). 

Niet D Het experiment toont aan dat het gedrag 

van de baby's wordt be"invloed. (Zie ook de 

antwoorden bij A en B hierboven). Als zodanig 

blijven zij er dus niet onbewogen onder/ 

untroubled by. 



15.B 

Het is niet verbazingwekkend dat baby's, na een proces 

van natuurlijke selectie in de hersenen, de voorkeur 

geven aan personen aan wie ze genetisch verbonden 

zijn en met wie ze voortdurend in contact zijn. 

Niet A Het lijkt onvermijdelijk/inevitable dat het er 

in veel gevallen aan toe zal gaan zoals wordt 

samengevat in antwoord B hierboven. 

Niet C Het gedrag van de baby's wordt onderzocht 

om uit te zoeken of het een verklaring kan 

zijn voor het gegeven dat de mens zo vaak 

aardig wil zijn/explain the scope of kindness. 

Onder wat voor omstandigheden deze 

gedragingen van nut (useful) zouden zijn, is 

niet onderzocht. 

16. Babies prefer (alinea 5) 

Als mens staan we in eerste instantie onverschillig/ 

indifferent tegenover vreemden en geven we de 

voorkeur aan vertrouwde situaties /the familiar. 

17.A 

Het is afhankelijk van de cultuur waarin we zijn 

opgevoed, maar ook van onze intelligentie en onze 

verbeeldingskracht, of we bereid zijn onze aangeboren 

neiging om aardig te zijn tegen degenen die het 

dichtst bij ons staan, ook uit te strekken/extend tot 

vreemden. 

Niet B Het is niet alleen onze genetische achtergrond 

die hier bepalend is. Zie ook het antwoord bij 

A hierboven. 

Niet C Het is niet verdedigbaar vanuit de tekst dat de 

mens slechts onder dwang bereid is/forced 

to do so zich aardig te gedragen tegenover 

vreemden. 

Tekst 6 

Park wi-ft 

Oriëntatie vooraf 

·Gebaseerd op een bijtend artikel uit de Hera/d 

Sun van 2012. De titel lijkt te verwijzen naar de 

beschikbaarheid van wi-fi in parken. De foto is van 

de schrijver van het artikel en geeft dus geen extra 

informatie. Het is een lang artikel, dus lees per alinea 

de eerste zin om een idee te krijgen van de opbouw. 

Alinea 1: introductie onderwerp. 

Alinea 2: extra voorbeeld/ argument 

Alinea 3: extra argument 

Alinea 4: de critici aan het woord 

Alinea 5: extra voorbeeld en mening van de schrijver 

Door de eerste zinnen van de alinea's te lezen krijg je 

ook een indruk van de toon van het artikel. In dit geval 

lijkt het er op dat de schrijver een behoorlijk ironische 

toon aanslaat. 

Inhoud van de tekst 

De gemeente in kwestie wil het gebruik van wi-fi ook 

in de stadsparken voor iedereen toegankelijk maken 

(turning the city's parks into wi-fi hot spots). Dit druist 

zeer in tegen de wens van de schrijver van het artikel: 

als dit gebeurt zullen vrijwel alle kinderen alleen nog 

maar spelletjes spelen op hun mobieltjes, in plaats van 

spelen en schommelen in het park. Als je wilt weten 

hoe dat spelen en schommelen er ook al weer op zijn 

grappigst uitziet, dan gá je toch gewoon naar Google: 

Just Google 'kids fal/ing off swings� 

Uitwerking van de vragen 

18.A 

Vanwege de ironische, en hier en daar zelfs 

sarcastische toon van het gehele artikel. kan er niet 

anders worden geconcludeerd dan dat de schrijver 

afwijzend staat tegenover het plan van de gemeente. 

Niet B Het is niet mogelijk om tegelijkertijd 

sarcastisch en opgetogen te zijn over een 

bepaald plan. 

Niet C Aangezien er een gevoel van ironie en 

sarcasme uit de tekst spreekt, is het niet 

meer mogelijk om de tekst als onverschillig/ 

indifferent te kenmerken. 

Niet D De schrijver keurt het plan af. Dat betekent dat 

hij er niet sympathiek tegenover staat. 

19.D 

De gemeente is al eerder op de proppen gekomen 

met van die fantastische ideeën (great ideas). Nu is 

het zo dat je het woord 'fantastisch' in dit geval met 

een korreltje zout moet nemen want zo fantastisch 

zijn die ideeën nu ook weer niet. Als voorbeeld 

dient het ophangen van luidsprekers in het park die 

vogelgeluiden laten horen als mensen er langs lopen. 

Deze geluiden zijn nauwelijks hoorbaar vanwege het 

gezang van echte vogels in datzelfde park. Nu jij weer. 

Niet A De schrijver betwijfelt ten zeerste of het 

nieuwe plan van de gemeente een succes zal 

zijn. Wéér zo'n top idee (top idea): not! Het 

kan niet anders dan dat het laatste zinnetje 

van alinea 2: 'But, still, a top idea' met een 

behoorlijke dosis ironie gelezen dient te 

worden. 

Niet B Het blijkt uit niets in alinea 2 dat de gemeente 

het nieuwe plan niet goed zou hebben 

voorbereid. 
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Niet C Het gaat er niet om dat de gemeente veel 

geld investeert in nieuwe technologische 

ontwikkelingen. De focus ligt op de 

doelmatigheid en zinvolheid van die plannen. 

20.A 

In alinea 3 wordt het normale dagelijkse leven van 

een ieder van ons geschetst. We wandelen of joggen 

allemaal wel eens in een park, we luisteren allemaal 

naar de radio of kijken televisie; we gaan allemaal 

weleens door elektrisch opengaande deuren en velen 

onder ons maken in de trein of tram gebruik van onze 

mobiele apparatuur. Let wel: tijdens elk van deze 

handelingen worden we blootgesteld aan een dosis 

elektromagnetische straling. 

Niet B De focus ligt in deze alinea niet op een 

succesvolle introductie van een betrouwbare 

wi-fi ontvangst in het openbaar vervoer; het 

gaat hier om de dosis elektromagnetische 

straling die daarmee gepaard gaat. 

Niet C B is niet waar, dus dit antwoord is fout. 

Niet D Dit antwoord is uitgesloten omdat antwoord A 

waar is. 

21. A 

De schrijver van het artikel doet alsof hij het idee dat al 

die elektromagnetische straling slecht zou zijn voor de 

gezondheid maar onzin vindt(/ say phooey). Na deze 

uitlating gedaan te hebben voegt hij nog een extra 

ironisch argument toe, namelijk dat het mogelijkerwijs 

maar niet zeker tot kanker leidt, gebaseerd op een 

bewering van de Wereld Gezondheids Organisatie 

(World Health Organization) (possibly causing cancer). 

Op de plaats van het gat komt dus een woord te staan 

met de betekenis van 'bovendien' /besides. 

Niet B Het woord 'consequently' geeft aan d.at er hier 

een gevolgtrekking zou worden gemaakt en 

dat is niet zo. 

Niet C De bewering van de World Health 

Organisation is in tegenspraak met de mening 

van de 'kooky conspiracy theorists' die 

beweren dat de straling uitermate slecht voor 

ons is. Likewise /evenzo past hier dus niet. 

Niet D Het woord 'nevertheless' duidt een 

tegenstelling aan. Dat zou betekenen dat de 

'kooky conspiracy theorists' gelijk hebben, 

maar de schrijver wil juist zogenaamd 

aantonen dat wat zij beweren onzin is. 

22. c 

De anekdote laat zien dat mensen tijdens een 

concert niet meer in staat zijn om louter te genieten/ 

just enjoying van de muziek die hun live wordt 

aangeboden. iedereen is tijdens het concert druk bezig 

het optreden te filmen met hun mobieltjes om het zo 

snel mogelijk online te zetten. 

Niet A Dat een live concert kan worden opgenomen 

met een smartphone zal niemand meer 

verbazen, daar is geen anekdote voor nodig. 

Niet B Er wordt geen reden genoemd waarom 

mensen het concert eerder zouden verlaten, 

het was kort en cute / leuk, geinig. 

Niet D Het concert was gratis. Er werd dus geen 

speciaal publiek verwacht. iedereen was 

welkom. 

23.1 c 

Sarcasme. Geen zinnig mens zit te wachten op een 

oneindig toenemende dosis straling. Met deze bijtende 

spot wordt getracht de tegenstander (d.w.z. de 

gemeente met al haar verkeerde plannetjes) op de hak 

te nemen. 

2 a 

Beeldspraak. Dit stijlmiddel moet niet letterlijk worden 

genomen. De schrijver heeft het hier gebruikt om de 

'boodschap' over te brengen: het publiek dat alleen 

maar aandacht had voor het filmen van het optreden 

deed er verkeerd aan het concert voortijdig te verlaten. 

Tekst 7 

Smoke without ftre 

Oriëntatie vooraf 

Een artikel uit de New Scientist, 2013, waarschijnlijk 

over de elektronische sigaret gezien de illustratie. De 

titel kan op twee manieren worden uitgelegd: een 

electronische sigaret hoef je niet aan te steken, en het 

verwijst naar het gezegde 'no smoke without a fire' , 

of wel 'waar rook is, is vuur'. De titel betekent dan het 

tegenoverstelde: er is wel rook, maar geen vuur. De 

tekst heeft 7, merendeels korte alinea's en is niet zo 

heel lang. Het is in zo'n geval goed om de eerste en 

de laatste alinea te lezen om te zien waar de schrijver 

naar toe wil. De eerste alinea noemt 'safe smokes', de 

laatste zegt dat de nieuwste 'safe smoke', de E-sigaret, 

het voordeel van de twijfel moet worden gegund. 

In de tussenliggende alinea's wordt het argument 

uitgewerkt. 

Inhoud van de tekst 

Het artikel blijkt een pleidooi te zijn voor het gebruik 

van de elektronische sigaret. Er komen steeds meer 

bewijzen, uit verschillende hoeken, dat deze sigaret 

minder slecht is voor de gezondheid en dat het gebruik 

ervan niet aanzet tot roken en zelfs helpt als mensen 

van hun verslaving af willen komen. De conclusie luidt 

dan ook dat er voorlopig maar meer ruimte gegeven 

moet worden aan de tabaksindustrie om dit product te 

promoten. 



Uitwerking van de vragen 

24.A 

In alinea 1 wordt uitgelegd waarom er tijdens de jaren 

50 opeens andere typen sigaret (the filter-tipped, 

low-tor and 'light' cigarettes) op de markt verschenen. 

Het had alles te maken met een truc/wheeze bedacht 

door de sigarettenfabrikanten. Zij vreesden voor hun 

inkomsten toen steeds duidelijker werd hoe slecht 

roken was voor de gezondheid 

Niet B Dit feit was al lang bekend. 

Niet C In 2013, toen dit artikel werd gepubliceerd in 

de New Scientist, was het voor niemand meer 

schokkend nieuws dat roken slecht is voor de 

gezondheid. 

Niet D We hebben hier niet te maken met 

achterhaalde ideeën /outdated views. Het 

is tegenwoordig algemeen geaccepteerd dat 

roken slecht is voor de gezondheid. 

25.A 

Later bleek uit interne documenten dat de 

tabaksindustrie op de hoogte was. Intern verwijst hier 

naar de tabaksindustrie. 

Niet B Het is niet logisch te veronderstellen dat men 

de tabaksindustrie niet zou laten weten /But 

the industry was kept ignorant dat met de 

komst van de nieuwe, nog steeds onveilige, 

sigaretten, er dieper werd geïnhaleerd en 

meer gerookt. Bovendien blijkt de industrie 

de beschikking te hebben gehad over interne 

documenten die hiervan melding maakten. 

Niet C De tabaksindustrie zat, op een moment dat 

mensen misschien overwogen om te stoppen 

met roken, niet te wachten op nog meer 

(negatieve) publiciteit rondom de onveilige 

sigaret. 

Niet D Er wordt in alinea 2 niet gesuggereerd dat het 

de tabaksindustrie voor de wind ging/thrived. 

26.B 

Dit keer zou het wel eens aantoonbaar waar kunnen 

zijn dat de nieuwe elektronische sigaret heil biedt aan 

de roker (There's mounting evidence ... )Deze situatie is 

in het verleden wel eens anders geweest. 

Niet A Het was niet al lang algemeen bekend dat 

de elektronische sigaret een hulpmiddel zou 

kunnen zijn bij het stoppen met roken. 

Niet C Het zou inderdaad een logische 

ontwikkeling/logical development zijn dat 

de tabaksindustrie de regering verzoekt de 

elektronische sigaret te erkennen als een 

middel om te stoppen met roken. De tekst 

echter ontkent deze ontwikkeling ('Probaby 

not'). 

Niet D Alhoewel de eerste bevindingen met de 

elektronische sigaret hoopgevend zijn, bestaat 

de 100% veilige sigaret nog niet. In die zin is 

het probleem nog niet opgelost. Geen 'mission 

accomplished' dus. 

Niet E Het beleid van de tabaksindustrie is er altijd 

op gericht geweest om de overheid achter 

hun plannen te krijgen. Er is in dezen dus geen 

sprake van een nieuw beleid. 

Niet F Het plan om erkenning bij de overheid te 

vragen voor een product dat bevorderend 

werkt voor de volksgezondheid is alleszins 

realistisch. Dan had echter achter het gat 

'Probably' moeten staan, niet 'Probably not'. 

27.B 

In alinea 4 staat dat de nieuwe elektronische sigaret 

veiliger is en rokers ondersteunt die willen stoppen 

met roken. Evenmin zet de elektronische sigaret niet

rokers of ex-rokers aan om (opnieuw) te beginnen met 

roken. In alinea 5 wordt, ter ondersteuning van deze 

punten, melding gemaakt van de bevindingen van een 

bond tegen het roken, Action on Smoking and Health 

(ASH,} die tot dezelfde conclusies kwam. 

Niet A 'To counterbalance' houdt in dat er een 

tegenwerping, een tegenargument gegeven 

wordt, en dat is hier niet het geval.. 

Niet C 'To question' betekent 'vraagtekens zetten bij', 

en dat is hier niet het geval. 

Niet D De ASH groep vecht voor een beter 

gezondheidsperspectief voor rokers (en niet

rokers) maar werkt niet vanuit een medische 

achtergrond. Het staat nergens dat de leden 

(voornamelijk) zouden bestaan uit medisch 

opgeleide mensen zoals artsen en doktoren. 

28.1 Niet 

Dit antwoord gaat niet over hoe moeilijk het is om 

instanties er van te overtuigen dat sommige vormen 

van roken veiliger zijn. 

2 Niet 

Dit antwoord is niet een antwoord op de vraag: 

waarom is het zo moeilijk om instanties te overtuigen 

van het nut van sommige veiliger vormen van 

roken. 

3 Wel 

Het voorbeeld van 'snuf', een relatief veilige manier 

van 'roken', toont aan dat het zeer moeilijk is instanties 

te overtuigen (a hard sell); het is nog steeds illegaal 

hoewel het aantoonbaar voor minder gevallen van 

longkanker zorgt. 

4 Niet 

Hier wordt beargumenteerd dat we voorlopig maar 

moeten aannemen dat de electronische sigaret een 

stuk veiliger is, dus geen 'hard sell.' 



Tekst 8 

Candid camera 

Oriëntatie vooraf 

De tekst is gebaseerd op een artikel uit The Observer 

uit 2013. Gelet op de titel zal het artikel waarschijnlijk 

gaan over het gebruik van een verborgen camera. De 

tekst heeft 6 alinea's. Aangezien de tekst niet zo heel 

lang is, is het goed om de eerste en laatste alinea 

zorgvuldig te lezen. Je ziet dan waar de schrijfster 

het over gaat hebben, en wat voor conclusie ze 

uiteindelijk trekt. Uit de eerste alinea blijkt dat ze 

ooit een verborgen camera heeft geplaatst in haar 

dochters kamer. In de laatste geeft ze weliswaar toe 

dat dat een vergissing was, maar dat ze het uit liefde 

en bezorgdheid deed. In de tussenliggende alinea's legt 

ze uit wat er is gebeurd en hoe ze tot haar conclusie is 

gekomen. 

Inhoud van de tekst 

Een moeder legt uit waarom ze .een verborgen camera 

plaatste in de kamer van haar dochter (om te checken 

of ze wel aan het werk was) en hoe dat niet goed 

uitpakte. Ze begrijpt dat sommigen zoiets sterk. zouden 

afkeuren, maar houdt een pleidooi voor ouders van 

pubers. Ze maken fouten, maar doen dat uit liefde en 

bezorgdheid voor hun kinderen. 

Uitwerking van de vragen 

29. 1 Onjuist 

De openingszin van de tekst(/ once put a camera in 

my daughter's room) impliceert dat het plaatsen van 

de camera het idee van de moeder alleen was en niet 

van de dochter en moeder tezamen. Daarnaast doet 

in alinea 2 de dochter er van alles aan om het effect 

ervan teniet te doen. 

2 Juist 

De verklaring voor deze uitspraak wordt gevonden in 

de eerste alinea in het zinsdeel '".to stop the endless 

parental /van de ouders rounds of clomping up /met 

een hoop gestommel de trap op gaan to her room, 

checking and chivying /controleren en achter de 

vodden zitten'. 

3 Onjuist 

De dochter had de keuze tussen het toelaten van de 

camera of studeren aan de keukentafel. Het eind van 

het liedje was dat de dochter voor het merendeel aan 

de keukentafel haar schoolwerk deed /My daughter 

ended up mainly studying at the kitchen table. 

4 Onjuist 

Er wordt niet gezegd of het apparaat mankementen 

vertoonde. 

30. Ouders van jonge kinderen weten niet wat hen nog te 

wachten staat/ ouders van jonge kinderen weten niet 

hoe (moeilijk) het is om ouder van een tiener te zijn. 

'Rookies' zijn beginnelingen, groentjes, mensen dus 

die nog geen enkele ervaring hebben. 'latter' betekent 

'laatst genoemde'. 

31. B 

In alinea 4 wordt een vergelijking gemaakt tussen 

het gedrag van baby's en kleuters (toddlers) aan 

de ene kant en opgroeiende pubers aan de andere. 

Likewise geeft aan dat het gedrag van kleuters sterke 

overeenkomst vertoont met dat van baby's. 

Niet A Consequently (dientengevolge) geeft een 

gevolg aan waarvan hier geen sprake is. 

Niet C Meanwhile (tegelijkertijd) is de 'instinker'. 

De betekenis van het woord lijkt te passen 

in het gat, maar meanwhile verbindt twee 

ongerelateerde zaken, en hier worden juist 

de baby's en kleuters tezamen als groep 

tegenover de pubers gezet. 

Niet D Nevertheless (desa/niettemin) leidt een 

tegenargument in en daarvan is hier geen 

sprake. 

Niet E Therefore (daarom, dus) geeft aan dat er een 

conclusie volgt, en dat is hier niet het geval. 

32. Het doel is te voorkomen dat een kind/tiener zijn/haar 

toekomst verknalt (destroy its future)/ervoor zorgen 

dat een puber niet iets doet {slapping hands away 

trom self-destruct buttons) dat vergaande/grote/ 

ernstige gevolgen (far-reaching consequences) heeft. 

33.D 

Vanuit de liefde en bezorgdheid die ze hebben voor 

hun kinderen, nemen ouders beslissingen (".they do 

it because they care) die achteraf misschien niet de 

meest juiste blijken te zijn. Dit artikel laat zien hoe 

sommige ouders tot die beslissingen zijn gekomen. 

Niet A Dit wordt in de tekst niet ter sprake gebracht. 

Niet B Het standpunt van eventuele deskundigen op 

het gebied van opvoeding/ parenting experts 

komt in de tekst niet ter sprake. 

Niet C In de tekst worden ouders niet ontmoedigd 

om hun kroost te bespionneren. Het verhaal 

over de camera dient als voorbeeld van hoe 

ouders proberen hun tieners te helpen. 



Tekst 9 
Grammar guerillas make their 
mark 

Oriëntatie vooraf 

De tekst is een bewerkt internetartikel van de Daily 

Mail uit 2014. Het plaatje laat een foto zien van een 

straatnaambord. De titel verwijst naar mensen die 

strijden voor grammatica, waarschijnlijk een juist 

gebruik van de grammaticale regels. 'Make their mark' 

kan op twee manieren worden uitgelegd: het kan 

betekenen 'een punt maken', maar ook letterlijk een 

teken neerschrijven. 

De tekst heeft 3 alinea's, het loont de moeite om de 

eerste zin van deze alinea's te lezen om een indruk te 

krijgen van de inhoud. 

Alinea 1: de introductie, waar gaat het over. 

Alinea 2: uitwerking, voor- en tegenargumenten 

Alinea 3: mening van een expert en conclusie. 

Inhoud van de tekst 

Het gaat in het artikel om het gebruik van 

leestekens, in dit specifieke geval de apostrof, op 

straatnaamborden. In Cambridge zijn ze door de 

gemeente verwijderd om vergissingen uit te sluiten: 

in een enkel geval hebben de noodhulpdiensten / 

emergency services moeite de juiste straat te vinden, 

door die apostrof. Er zijn echter 'grammatica guerilla's' 

die vinden dat dit een grove versimpeling/ dumbing 

down is, een zo vermaarde universiteitsstad niet 

waardig. Zij voegen 's nachts met een marker de 

verdwenen apostrofs weer toe. 

Uitwerking van de vragen 

34.C 

De functie van de eerste alinea is om duidelijk te 

maken dat sommige inwoners zich ergeren aan het 

besluit van het gemeentebestuur om de apostrof 

niet meer te gebruiken op straatnaamborden. Deze 

grammatica guerilla's / grammar guerillas voegen 's 

nachts de ontbrekende apostrofs met een marker weer 

toe. 

Niet A Het betreft hier een specifiek geval dat 

nader wordt bekeken, niet burgerlijke 

ongehoorzaamheid in het algemeen. 

Niet B Het weglaten van de apostrof wordt niet 

gebruikt als voorbeeld van gemeentelijk tekort 

schieten, maar als hoofdthema van het artikel. 

Niet D Het voorval dient niet als waarschuwing voor 

vandalisme, maar voor verval van de taal. 

35.B 

De gemeente beschouwt de maatregel niet als iets 

principieels. De beslissing is destijds genomen op basis 

van landelijke richtlijnen, en die zouden weer kunnen 

veranderen. 

Niet A De gemeente heeft niet laakbaar/ 

questionably gehandeld aangezien men de 

landelijke richtlijnen heeft gevolgd. 

Niet C De gemeente is niet achter de daders 

aangegaan. De hele zaak heeft bij de 

gemeente geen voorrang/ low priority, ze 

vinden het allemaal niet zo belangrijk en 

bovendien moeten ze bezuinigen. Geen spijt 

dus. 

Niet D Er was geen sprake van noodzaak, de 

straatnaamborden hadden ook gewoon met 

rust kunnen worden gelaten en het krappe 

budget heeft er dus niet mee te maken. 

36.A 

Terwijl de discussie over de straatnaamborden gaande 

is, hebben de politie en brandweer (in de tussentijd/ 

meanwhile laten weten geen problemen te hebben 

met leestekens op straatnaamborden. 

Niet B De politie en brandweer zijn het er op 

vergelijkbare manier/ similarly dus niet 

mee eens, dat het gebruik van de apostrof op 

straatnaamborden zou leiden tot vergissingen. 

Niet C Er bestaat geen verband tussen het beperkte 

budget van de gemeente en het feit dat de 

politie en brandweer geen bezwaar hebben 

tegen leestekens op straatnaamborden. 

37. c 

Het wekt een heel slechte indruk /give a very 

bad impression als er in een stad als Cambridge, 

beroemd om haar universiteit en internationale 

verkeer, incorrect wordt omgegaan met de spelling op 

straatnaamborden, aldus Kathy Salaman. Cambridge 

zou het toonbeeld moeten zijn van hoe het beter moet 

met de grammatica en onderwijs resultaten. 

Niet A Aan het woord is Kathy Salaman. Zij is 

directrice van een organisatie in Cambridge 

die zich inzet voor het gebruik van de juiste 

grammatica. Het probleem van een juiste 

spelling op straatnaamborden staat bij haar 

hoog op de agenda. Voor haar is het geen 

probleem van ondergeschikt belang /minor 

issue). 

Niet B Nergens in alinea 3 wordt door Kathy 

Salaman verwezen naar een mogelijke 

verkeersproblematiek, veroorzaakt door een 

(on)juiste spelling op straatnaamborden. Het 

is niet logisch dat ze dat in de slotzin van haar 

betoog opeens wel zou doen. 

Niet D Voor Kathy Salaman is het van het grootste 

belang dat de grammatica en onderwijs 
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resultaten zich blijven verbeteren. Het gebruik 

van het woord irrrelevant /van ondergeschikt 

belang op deze plek in de tekst is daarmee in 

tegenstrijd. 

Tekst 10 
Bike lane lamentations 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst bestaat uit drie ingezonden brieven. 

Gezien de titel zullen zij gaan over de voors en tegens 

van fietspaden in de stad. 'Lamentations' betekent 

'geweeklaag, gejammer'. Uit elk van deze drie brieven 

is een zin weggelaten. 

De brieven gaan over hetzelfde onderwerp, maar staan 

op zich zelf. Het is dus het beste om ze stuk voor stuk 

goed te lezen en de juiste zin uit de vraag te kiezen. 

Inhoud van de tekst 

De eerste brief is duidelijk geschreven door een fietser 

die erg blij is met de fietspaden en die het niet eens is 

met de aangehaalde column van Courtland Milloy die 

het zelfs heeft over een 'biker gang', een fietsersbende. 

De tweede brief is minder positief over fietsers; de 

schrijfster wijst op het gevaar dat zij opleveren voor 

alle weggebruikers door zich niet aan de verkeersregels 

te houden. 

De schrijver van de derde brief is het zeer oneens met 

Courtland Milloy en neemt het op voor de fietser, ook 

vanuit milieu oogpunt. 

Uitwerking van de vraag 

38.1 d 

De schrijver zegt dat de column van Courtland Milloy 

caught him off guard/ hem nogal heeft overvallen. 

Hij dacht juist dat hij moest oppassen voor auto's, niet 

de auto's voor hem. 

2 c 

Het woordje 'that' in het antwoord verwijst naar de 

boete die elke fietser zou moeten krijgen die zich 

niet aan de verkeersregels houdt . Als deze maatregel 

niet helpt om de verkeersveiligheid te verbeteren, 

dan heeft het experiment van de fietspaden ook 

gefaald. 

3 a 

De schrijver van de derde brief benadrukt het milieu 

en de integratie van allerlei vormen van transport. Zin 

a is een verdere uitwerking van zijn argumenten. 

Niet b De informatie in antwoord b is op geen van de 

ingezonden brieven van toepassing. 

Tekst 11 
Can you make boys play with 
dolls? 

Oriëntatie vooraf 

Het betreft hier een bewerkte versie van een 

internetartikel van de thedailybeast.com uit 2012. 

De titel: Can You Make Boys Play with Do/Is geeft aan 

dat het artikel waarschijnlijk gaat over al dan niet 

bestaande verschillen tussen het speelgedrag en de 

speelgoed keuze van jongens en meisjes. 

De tekst bestaat uit drie vrij korte alinea's, we kunnen 

deze vlug doornemen om te zien hoe de opbouw is. 

Wordt er een antwoord gegeven op de vraag die in de 

titel wordt gesteld? 

Inhoud van de tekst 

In alinea 1 wordt ter introductie een school in Zweden 

aangehaald die geen enkel onderscheid maakt tussen 

jongens en meisjes. Verschil wordt daar gewoon 

genegeerd. 

In alinea 2 worden kanttekeningen bij deze opvatting 

geplaatst. 

In alinea 3 wordt de conclusie getrokken en de vraag 

uit de titel beantwoord. 

Uitwerking van de vragen 

39.B 

Kinderen die steeds willen spelen met het speelgoed 

dat niet bij hun geslacht past in de ogen van hun 

omgeving, worden vaak gedwongen in de 'juiste' 

richting door ze te overladen met speelgoed dat wel bij 

hun sekse past. (immersion /onderdompeling). 

Niet A Er wordt niet gesuggereerd dat de kinderen 

het speelgoed zoals in antwoord B omschreven 

wordt, links laten liggen /denial of. Bovendien 

past dit antwoord niet door de toevoeging 

van 'a non-stop Toys 'R' Us indoctrination'. 

de betekenis van' indoctrination' is in dit 

verband vergelijkbaar met de betekenis van ' 

immersion'. 

Niet C Deze kinderen zijn juist niet obsessed / 

bezeten van dit soort speelgoed, het is 

de reden waarom ze er zo mee overladen 

worden. 



Niet D Deze kinderen zijn te jong om hun eigen 

mening te geven over dit onderwerp, 

het is hun omgeving (ouders, artsen en 

leeftijdgenoten), die druk uitoefenen. 

40.A 

Het artikel is kritisch van toon. Uit de laatste regel van 

alinea 1 blijkt dat de schrijver haast niet kan geloven 

dat er zo'n systeem bestaat: 'it is probably necessary 

to add that this is not a fantasy'. In alinea 2 vergelijkt 

hij wat de Zweden hier doen met de vaak wrede 

manier waarop kinderen vroeger werden gedwongen 

zich aan te passen aan de geldende opvattingen, om 

dus met het 'juiste' speelgoed te spelen: the Swedes 

are treating gender-conforming chi Id ren the way we 

once treated gender-variant children'. In alinea 3 

adviseert de schrijver de Zweden tolerant te zijn ook 

voor jongens die typisch jongensgedrag en meisjes die 

typisch meisjesgedrag vertonen. 

Niet B Het artikel is nergens boos of kwaad van toon 

(furious). 

Niet C Het artikel is niet neutraal /objective van 

toon. De toevoeging van bijvoorbeeld het 

woord cruel /wreed in de tweede alinea voegt 

aan de tekst een persoonlijk oordeel van de 

schrijver toe. 

Niet D Er spreekt geen gevoel van optimisme uit de 

tekst. 

Tekst 12 

Tear-jerkers can turn you 
liberal 

Oriëntatie vooraf 

Dit is een bewerkt krantenartikel uit de Daily Mail uit 

2013. De titel kan verwarring opleveren, het gaat hier 

om de juiste vertaling van 'liberal'. 

Aangezien de tekst kort is, is het nuttig om hem in zijn 

geheel goed te lezen. De eerste alinea zet een stelling 

neer, gebaseerd op onderzoek. De tweede alinea voegt 

daar meer informatie aan toe. De derde alinea legt uit 

wat het onderzoek inhield, de vierde geeft de conclusie 

van het onderzoek en de laatste alinea noemt een feit 

dat deze uitkomst nog eens bevestigt, zij het met een 

knipoog. 

Inhoud van de tekst 

Het woord 'liberal' uit de titel heeft hier een politieke 

betekenis. Het is goed te bedenken dat 'liberal' staat 

voor links gedachtegoed in Amerika. De stelling in 

dit artikel is dat als mensen naar de film gaan ze 

hun kritisch vermogen op een laag pitje zetten en zo 

beïnvloedbaar zijn. Tear-jerkers, (tranentrekkers of 

wel sentimentele films) zouden mensen meer 'liberal' 

maken, dus linkser wat hun politieke ideeën betreft. 

Films, zo concludeert het onderzoek, zijn een veel 

beter middel om mensen politiek te beïnvloeden dan 

campagne advertenties en politiek nieuws. De laatste 

alinea bevestigt dat nog eens: de FBI beschouwde een 

filmklassieker uit 1946 destijds als propaganda voor 

het communisme. 

Uitwerking van de vragen 

41. Or Adkins (derde alinea) 

Or Adkins stelt dat mensen hun kritisch vermogen 

op een zeer laag pitje zetten zodra ze de bioscoop 

binnenlopen. 

42. D 

In de laatste zin van de tekst wordt bevestigd dat het 

bij de FBI al jarenlang bekend is dat in sommige films 

een uitgesproken politieke mening wordt geventileerd. 

Niet A In de laatste zin van de tekst staat niet dat 

films waar een politieke voorkeur uit spreekt, 

een bedreiging zouden vormen voor de 

maatschappij. 

Niet B Uit de laatste zin blijkt juist dat de FBI dit niet 

negeerde. 

Niet C De FBI had niets te maken met de productie 

van de film. 

Tekst 13 

Why 1 am in the front row 

Oriëntatie vooraf 

Boven de tekst staat aangegeven dat hier eerst de 

vraag gelezen moet worden. Dat betekent dat de tekst 

niet tot in detail gelezen hoeft te worden, je gaat op 

zoek naar specifieke informatie. 

Inhoud van de tekst 

De tekst beschrijft de bioscoopervaringen van de 

schrijver, met name waarom hij graag op de eerste rij 

zit. 

Uitwerking van de vraag 

43. (Ja, alinea) 8 

In deze alinea wordt een groep genoemd (devoted 

movie fans) die net als de schrijver een sterke voorkeur 

/preference heeft voor een plaats op de eerste rij. 



Tekst 14 
Hospital hygiene 

Oriëntatie vooraf 

Ook deze tekst is, net als de voorgaande, een tekst die 

je moet scannen. Je leest eerst de vraag en gaat dan op 

zoek naar specifieke informatie. 

Inhoud van de tekst 

De tekst gaat over hygiëne in ziekenhuizen en haalt 

een studie aan die dit heeft onderzocht. 

Uitwerking van de vraag 

44. toetsenbord( en)/keyboard(s)/computer(s) 

Deze voorwerpen bleken nog meer bacteriën te 

bevatten dan de bedienknoppen van liften. Zij stonden 

eerst bovenaan met 61 procent (zie alinea 6). 


