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Tekst 1 
Wonderland: Walking With 
Dogs 

Oriëntatie vooraf 

Aan de titel en het plaatje te zien zal deze tekst over 

honden gaan. Iets specifieker, de titel heeft het over 

wandelen met honden en op het plaatje zien we een 

hond met vermoedelijk zijn baasje. De tekst komt uit 

The Guardian {2012), één van de meest serieuze en 

gerespecteerde kranten van Groot Brittanië. 

Inhoud van de tekst 

Hampstead Heath (een park in Londen) is hier het 

decor van een documentaire over honden en hun 

baasjes. Hoe pakt de presentatrice, Vanessa Engle dit 

aan? 

1. 'barks' (personal questions at) 

Het werkwoord 'to bark' betekent letterlijk blaffen, 

maar ook 'bulderen' of 'schreeuwen'. De presentatrice 

van het programma zal niet letterlijk haar vragen 

bulderen, maar dit is natuurlijk wel een mooie 

woordspeling die verwijst naar het onderwerp, honden 

en hun baasjes. 

Tekst 2 
Khat Conundrum 

Oriëntatie vooraf 

De titel laat zien dat er sprake is van een complex 

probleem ( 'conundrum' ) als het om qat ( 'khat' ) gaat. 

De plant die op het plaatje staat afgebeeld is dan ook 

waarschijnlijk qat, een genotmiddel of drug met een 

licht stimulerende werking. De tekst is afkomstig uit 

National Geographic {2014} waarin wetenschappelijke 

onderwerpen aan de orde worden gesteld die over het 

algemeen worden geïllustreerd met prachtige platen 

en foto's van hoogwaardige kwaliteit. 

Inhoud van de tekst 

Het wordt direct duidelijk dat qat controversieel is. 

Wat maakt het dan zo controversieel en wat zijn de 

consequenties en voor wie zijn er consequenties? 

2. B 

Distribution = distributie, verspreiding; de woorden net 

na het gat 'because of its centrality' geven aan dat de 

de centrale ligging een rol speelt. Dit is van belang bij 

distributie. Dit wordt verderop nog duidelijker in de zin 

'That's important, since khat loses its potency as it 

dries, usually within 48 hours'. Het moet dus heel snel 

verspreid worden. 

Niet A cultivation = teelt; voor teelt is een centrale 

ligging niet per se van belang, hier zijn andere 

factoren belangrijk, zoals goede grond. 

Niet C investigation =onderzoek; er is geen 

aanleiding in de tekst voor onderzoek. 

Bovendien gebeurt onderzoek meestal niet 

'quick' en heeft het niets te maken met de 

centrale ligging. 

Niet D stimulation =stimulatie; ook dit heeft weinig 

te maken met een centrale ligging. 

Niet E substitution = (plaats)vervanging; er is geen 

reden in de tekst om aan te nemen dat qat 

wordt vervangen door iets anders 

Tekst 3 
Tasty Solution: Squirrel Snack 

Oriëntatie vooraf 

Op een grote foto zien we een eekhoorn die ergens 

aan zit te knabbelen. De titel heeft het over een 

smakelijke oplossing: een eekhoorn snack, maar in 

dit geval is het geen snack voor de eekhoorn maar is 

het beestje zelf de snack, voor mensen. De tekst komt 

van Newstatesman.com {2014), die zelf zeggen een 

progressief politiek en cultureel cultural magazine uit 

het Verenigd Koninkrijk te zijn. 

Inhoud van de tekst 

Het gaat niet zo goed met de rode eekhoorn blijkt 

uit dit artikel. Met zijn grijze neef gaat het blijkbaar 

wel goed, misschien wel iets te goed en daarom gaan 

er stemmen op om de populatiegroei te beperken. 

Maar wat moet er dan vervolgens gebeuren met de 

eekhoorns die geruimd worden? Susan Bailey heeft 

hier wel een oplossing voor. 

3. een antwoord met de volgende strekking: 

een (pokken)virus (dat wordt verspreid door grijze 

eekhoorns) 

of 

een besmettelijke ziekte 

Het wordt duidelijk dat de pokken achter de 

afnemende aantallen zitten in de zin 'Vet it is 

predominantly (hoofdzakelijk) the virulent (venijnig, 

besmettelijk) squirrelpox (eekhoornpokken) virus that 

greys carry that has driven red squirrel populations 

from all but a few areas in northern England and 

Scotland'. 



4. A 

De eerste bewering is waar want net als anderen heeft 

Prince Charles al herhaaldelijk aangegeven dat hij de 

grijze eekhoorn gecontroleerd wil ruimen: 'Prince 

Charles is among those repeating their calls for an 

organized cull (ruiming) of grey squirrels in Britain as 

a way of hel ping the declining (afnemende) native red 

squirrel. 

De tweede bewering is onjuist want de gerechten die 

worden genoemd zijn geen traditie in Britse regio's. 

De auteur stelt voor dat het een goed idee zou zijn 

om eekhoorns die worden geruimd te gebruiken om 

lekkere gerechten mee te maken. Hij geeft aan dat, 

gezien de ideeën van Prins Charles, deze daar vast 

geen bezwaar tegen heeft: 'no doubt he'd approve of 

putting this squirrel bounty to some culinary use'. Dit 

is dus nog geen bekende traditie. 

Niet B, C of D Zie A. 

5. B 

Lean =mager; het wordt duidelijk dat konijnenvlees 

heel weinig vet bevat: 'In fact only rabbit, at 33g 

and 3.Sg, provides a more protein-rich and low-fat 

meal'. Het bevat zo weinig vet dat een dieet gebaseerd 

op konijnenvlees zelfs te weinig vet levert om in 

de menselijke behoefte te voorzien: 'a diet with 

insufficient (onvoldoende) fat'. Het is dus té mager. 

Niet A bland =flauw; er wordt in dit stuk niet 

gesproken over de smaak van het vlees, alleen 

de voedingswaardes. 

Niet C rare= zeldzaam/ niet doorbakken; 'rare' kan 

twee dingen betekenen, maar geen van beide 

vertalingen passen in deze context. Er is geen 

aanwijzing in de tekst dat konijn zeldzaam is 

en er wordt niet gesproken over de bereiding 

van het vlees, alleen over de voedingswaardes 

dus 'niet doorbakken' past ook niet. 

Niet D tough = taai; er wordt hier niet gesproken 

over de structuur van het vlees, alleen over de 

voedingswaardes. 

6. D 

optimistic =optimistisch; de woorden die worden 

gebruikt stralen enthousiasme en optimisme uit. 

Woorden als 'keen' (enthousiast) laten optimisme zien, 

maar het is vooral het laatste stukje van de laatste zin 

dat positiviteit en optimisme uitstraalt: 'there's plenty 

of options out there'. De auteur is er van overtuigd dat 

er vele mogelijkheden zijn. 

Niet A concerned =bezorgd; er is geen reden om 

aan te nemen dat de auteur bezorgd is. De 

gebruikte woorden duiden op enthousiasme 

en optimisme (zie D). 

Niet B disrespectful =respectloos; de toon blijft 

respectvol. 

Niet c doubtful =bedenkelijk, twijfelachtig; in 

tegendeel, er straalt juist zekerheid vanaf 

door bijvoorbeeld het woord 'certainly' en de 

stelling 'there's plenty of options out there'. 

7. 1 Nee 

Andy White en zijn collega's hebben een essay 

geschreven over natuurbehoud en beheer 

( 'conservation management' ) waarin zij pleiten voor 

het beheersen van uitheemse soorten die ziektes 

overdragen op inheemse soorten 'arguing for better 

control in cases of invasive species whose effects 

are disease-driven'. Er wordt niets gezegd over hun 

mening over het eten van eekhoornvlees. 

2 Ja 

Aangezien 'we' in dit geval 23 gerechten maakten met 

eekhoornvlees kunnen we concluderen dat zij positief 

staan tegenover het eten van eekhoornvlees. 

3 Ja 

De Guardian bestempelde de eekhoorn als 'the 

ultimate ethical meal'. Zij vinden het dus volledig 

moreel verantwoord om eekhoornvlees te eten. 

4 Nee 

De auteur hoopt dat 'the professional chefs' in dienst 

van Prins Charles, met goedkeuring van de prins, 

eekhoornvlees zullen gaan serveren. Er staat nergens 

hoe de chefs hier zelf tegenover staan. 

Tekst 4 

Resistance is futile 

Oriëntatie vooraf 

Wat direct opvalt is dat het hier waarschijnlijk gaat 

om een recensie. Recht onder de titel van dit artikel 

(Resistance is futile, oftewel verzet is zinloos) worden 

namelijk eerst de titel, schrijver, uitgever, het aantal 

pagina's en de prijs genoemd van een boek genaamd 

'The Marshmallow Test: Understanding Self-Control 

and How to Master lt' door Walter Mischel. Dit boek 

gaat over de Marshmallow Test en op de foto zien we 

een jongetje verlangend naar een bak met spekjes 

kijken. Gezien de ondertitel (Understanding Self

Control and How to Master lt) lijkt dit jongetje druk 

bezig met het oefenen van zelfbeheersing. De tekst 

komt uit de Sunday Telegraph {2014} die (evenals the 

Daily Telegraph) behoort tot de grootste en meest 

gelezen kranten van Groot Brittannië. 

Inhoud van de tekst 

Nicholas Blincoe, de schrijver van deze recensie 

vertelt over het werk van Mischel, een stukje van zijn 
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achtergrond en wat hij van zijn meest recente boek 

vindt. De grote vraag is natuurlijk of hij het boek als 

recensent anderen zou aanraden of niet. 

8. D 

De auteur begint met een herkenbare reclame van 

Haribo. Hij geeft aan dat iedereen die deze reclame ziet 

de test zal herkennen die psycholoog Walter Mischel 

eind jaren zestig uitvoerde: 'anyone ... will recognise 

the marshmallow test'. De reclame is op deze test 

gebaseerd. 

Niet A De woorden 'will recognise the marshmallow 

test' geven aan dat er een gelijkenis is tussen 

de reclame en de marshmallow test. Dat 

betekent dat ze dus niet contrasterend zijn. 

Niet B Over de reclames wordt alleen gezegd dat 

de marshmallow test daarin heel herkenbaar 

terug komt, verder niets, dus ook niet dat 

ze de logica achter de marshmallow test 

uitleggen. Zij maken slechts gebruik van het 

concept. 

Niet C Over de reclames wordt alleen gezegd dat 

de marshmallow test daarin heel herkenbaar 

terug komt, verder niets. 

Niet E Het wordt alleen maar duidelijk dat Haribo 

het concept van de marshmallow test heeft 

gebruikt in zijn reclames. Er is nergens in 

de tekst aanleiding om aan te nemen dat 

de reclames het experiment van Mischel in 

enige zin zouden overtreffen (to drown out= 

overstemmen, overtreffen). 

9. The new 

'The new study revealed a correlation between 

the Sixties' test results and the success enjoyed by 

the grown-up volunteers, now in their early 40s'. 

'A correlation' is een correlatie of samenhang. Er is 

dus een verband tussen het gedrag dat de kinderen 

tijdens de test lieten zien en hoe succesvol zij zijn als 

volwassenen. 

10. B 

Er staat dat zijn werk altijd 'a strong humanitarian 

streak' heeft gehad. Humanitair geeft een houding 

of gedrag aan, dat erop gericht is tegemoet te komen 

aan de basisbehoeftes van alle mensen, dus begrijpen 

wat mensen nodig hebben en daarnaar handelen. 

Verderop, in alinea 3 wordt deze insteek nogmaals 

duidelijk in het voorbeeld van de pijnstillers. Mischels 

benadering van een probleem is van praktische aard. 

Hij stond achter 'a more realistic route to happiness' 

dan in die tijd gewoon was. Hij stond er voor om 

mensen met praktische middelen weer op de been te 

helpen zodat ze verder kunnen: 'Why live with pain, 

when evolution appears to have furnished us with 

techniques to evade and forget it?' . . .  'The lovelorn 

should forget agony aunts (een columnist in een blad 

of op een site die vragen beantwoord van lezers, bijv. 

lieve Mona) and reach for the aspirin.' 

Niet A Er staat niets in de tekst wat er op wijst dat 

Mischel over de oorsprong en geschiedenis 

van psychotherapie heeft geschreven. Er staat 

alleen dat zijn nieuwe boek beschrijft hoe 

de theorie van Freud 'the ruses we use to 

handle anxiety' - dus de middelen of foefjes 

die we gebruiken om om te gaan met angst en 

spanning - met achterdocht beschouwd moet 

worden en hoe de cognitieve psychologie juist 

positief tegen dezelfde dingen aankijkt. 

Niet C Er wordt niets gezegd over een voorkeur voor 

de gecontroleerde situatie in een laboratorium 

boven de omgang met patienten. 

Niet D Dit is een nogal stevige stelling, te stevig 

voor wat daadwerkelijk in de tekst gezegd 

wordt. Het is waar dat Mischel een andere 

benadering heeft gekozen dan die op dat 

moment heersend was. Deze benadering 

was nieuw en kwam niet overeen met 

11. c 

de oude zienswijze. Er wordt echter niets 

gezegd over een controverse. 'He grew up 

among a generation that looked to Freudian 

analysis for life lessons, but Mischel believed 

that cognitive psychology, an emerging 

(opkomend) science that focused on brain 

processes, offered a more realistic route to 

happiness'. 

Alinea 3 geeft als voobeeld dat uit experimenten blijkt 

dat de meest effectieve remedie tegen een gebroken 

hart simpelweg vrij verkrijgbare pijnstillers zijn ('taking 

over-the-counter headache tablets is the most 

effective cure for a braken heart'). Mischel benadrukt 

dat we hier gebruik van moeten maken. We hebben 

de middelen, dus gebruik ze en ga door met je leven: 

'Why live with pa in, when evolution appears to have 

furnished us with techniques to evade and forget it?' 

". 'The lovelorn should forget agony aunts and reach 

for the aspirin.' 

Niet A Mischels insteek is heel praktisch en verkiest 

het slikken van medicatie boven een 

emotionele benadering. Hij is voor een fysieke 

aanpak en niet een emotionele: 'The lovelorn 

should forget agony aunts and reach for the 

aspirin.' 

Niet B Mischel gelooft dat het leven geen lijdensweg 

hoeft te zijn. 'Why live with pain, when 

evolution appears to have furnished us with 

techniques to evade and forget it?' 

Niet D 'What doesn't kill you makes you strenger' 

is een gezegde dat uitgaat van de veerkracht 

van de mens. Als je ergens niet dood aan 

gaat, dan kom je uiteindelijk alleen maar 

sterker uit de situatie. Dus ook verdriet, angst 



12.A 

of een gebroken hart maken je sterker. Dit 

is, afgaand op wat gezegd wordt in alinea 3, 

echter niet Mischels motto, want hij zou niet 

afwachten tot hij uiteindelijk eens een keertje 

sterker uit een situatie kwam maar hij zou een 

vervelende situatie zoals een gebroken hart 

direct aanpakken met pijnstillers. 

De conclusie waar Freud en Mischel het wel over eens 

zijn is deze: 'For Freud, this occurs when a child can 

think in abstract terms, and so is able to weigh a real 

thing against a future possibility'. Dus als een kind 

abstract kan denken dan kan het iets concreets in het 

heden afwegen tegen iets wat nog zou kunnen komen 

in de toekomst. De kinderen die abstract kunnen 

denken in de marshmallow test ('to make the leap 

(sprong) into abstract symbolic thinking') kunnen dus 

bedenken wat er in de toekomst gaat komen en dat dit 

beter zal zijn dan wat zij in handen hebben. Zij kunnen 

dus inzien wat de beloning zal zijn als zij hetgeen wat 

zij concreet voor zich hebben laten liggen. 

Niet B Het heeft niets te maken met het leren 

weerstaan van verleidingen. Zij kunnen 

abstract en symbolisch denken ('to make the 

leap into abstract symbolic thinking'). Zij zien 

dus in dat de beloning als ze iets laten liggen 

groter is dan wat zij op dat moment in handen 

hebben. 

Niet C Deze kinderen begrijpen juist wel dat zij zelf 

invloed hebben op wat er in de toekomst gaat 

gebeuren omdat zij abstract kunnen denken 

en daarom voor zich kunnen zien wat er zal 

gebeuren als zij op een bepaalde manier 

handelen. 

Niet D Een abstract spekje of snoepje is nou niet 

bepaald een beloning te noemen. De kinderen 

willen natuurlijk uiteindelijk wel een echte 

beloning, maar hoeven deze niet in handen te 

hebben om zich te kunnen voorstellen dat ze 

deze gaan krijgen. 

Niet E 'To get yourself into something' is jezelf in 

de problemen brengen of ergens in terecht 

komen. Deze kinderen, die abstract kunnen 

denken, weten juist heel goed wat ze staat 

te wachten, een grotere beloning dan het 

snoepje dat ze voor zich hebben. 

13.B 

Hij geeft een aantal punten aan waar hij het niet 

helemaal mee eens is. Hij geeft aan dat Mischels model 

zoals beschreven in het boek niet helemaal objectief 

is ('a degree of bias (vooroordeel) informs Mischel's 

model'). Ook is hij het niet eens met de zwart-wit 

benadering in het boek 'One might even wonder if 

passion is quite the villain he makes it'. Desondanks 

vindt hij het boek zeer de moeite waard: 'Vet Mischel's 

insights are fascinating and rewarding'. 

Niet A Hij geeft inderdaad aan dat hij het niet 

overal per sé mee eens is (zie B), maar hij 

stelt ook heel duidelijk dat deze dingen geen 

afbreuk doen aan de impact van het boek: 

'Vet Mischel's insights are fascinating and 

rewarding'. 

Niet C Het is eerder andersom. Hij vindt juist dat het 

model dat Mischel beschrijft niet helemaal 

objectief is en dus is hij niet bepaald onder de 

indruk van zijn wetenschappelijke benadering 

('a degree of bias (vooroordeel) informs 

Mischel's model'). 

Niet D 'Unrivalled' betekent onovertroffen of 

ongeëvenaard. Dit is een te sterke uitspraak 

gezien de kritiek die Blincoe toch wel heeft op 

Mischels boek. 

14. Nee 

Er wordt niet concreet verder ingegeaan op de 

uitspraak 'Resistance is futile'. De interpretatie hiervan 

wordt volledig aan de lezer zelf overgelaten. 

Tekst 5 

Tech 

Oriëntatie vooraf 

Het plaatje bij de tekst is het eerste dat we zien. We 

zien een man met zijn telefoon en hij wordt door 

stippellijntjes verbonden met een aantal andere 

mensen. Op die stippellijntjes staan afstanden (1 

yard = 91,44 cm). Zijn deze mensen zo ver van deze 

man verwijderd? En dan is het ook nog duidelijk dat 

slechts 1 van de mensen zwartgedrukt is - de rest is 

grijsgedrukt - en deze persoon wordt aangeduid als 

'new best friend', dus deze is blijkbaar geselecteerd als 

zijn nieuwe beste vriend. De titel Apps teil strangers 

what they have in common maakt duidelijk dat apps 

vreemden vertellen wat ze met elkaar gemeen ('in 

common') hebben. Het artikel komt uit Time (2012). 

Inhoud van de tekst 

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar 

tegenwoordig razendsnel op, ook op het gebied van 

sociale media. De auteur van dit artikel belicht één 

specifieke app, Highlight, die mensen bewust moet 

maken van mogelijke interessante contacten in dhun 

directe omgeving. Wie weet kom je zo je nieuwe beste 

vriend tegen. 

15.D 

In alinea 1 verzucht de auteur dat sociale netwerken 

eerst iedereen ervan overtuigden dat zij vooral online 

contact moesten maken en nu iedereen dan goed en 

wel alles online doet ('post photos, tweet our every 



thought and tend our virtual farms') wordt iedereen 

via een nieuwe generatie online sociale netwerken 

('the next wave') weer teruggestuurd de echte wereld 

in om daar contacten te leggen. De toon is ironisch 

en laat zien dat de auteur kritisch staat tegenover de 

ontwikkelingen op het gebied van sociale media. 

Niet A De toon is niet enthousiast te noemen. Het 

wordt erg duidelijk dat de auteur niet staat te 

springen om via een online sociaal netwerk 

contacten te leggen in de echte wereld. 

Niet B Er wordt gezegd dat sociale netwerken veel 

mensen hebben overgehaald om online te 

gaan en daar hun contacten in een groot 

online netwerk te zetten. Hierin ligt echter 

niet het doel van alinea 1. Wat volgt is de 

ironie dat we nu weer met zijn allen naar 

de echte wereld worden gestuurd, maar 

dan wel via online sociale netwerken. Hierin 

zit de belangrijkste boodschap van alinea 

1, het is een wat kritsche benadering van 

ontwikkelingen binnen social media. 

Niet C Er wordt nergens reclame gemaakt voor social 

media. Er wordt alleen genoemd dat sociale 

netwerken hun best hebben gedaan mensen 

over te halen om deze online netwerken te 

gebruiken. Dit is een constatering van de 

auteur, geen promotie voor sociale media. 

16.D 

Het wordt in alinea 2 direct al duidelijk dat Highlight 

niet de enige app van zijn soort is: 'There are at least 

11 new smart-phone apps pushing this notion.' Het 

heeft wel een grote kans op succes omdat het wordt 

omarmd door de bezoekers van het festival 'South 

by Southwest (SXSW) lnteractive' wat blijkbaar een 

goede indicatie geeft voor de slagingskans van een app 

gezien ook Twitter daar zijn grote doorbraak beleefde: 

'the annual nerdfest in Austin that famously gave 

Twitter its big break in 2007'. 

Niet A Er wordt niets gezegd over de kwaliteit van de 

technologie van deze app in vergelijking tot 

andere apps. 

Niet B Er wordt niet concreet gezegd wat deze app 

nou zo aantrekklijk maakt in vergelijking 

met andere apps. Er staat ook nergens 

dat deze app in het bijzonder kan worden 

aangepast aan de persoonlijke behoeftes van 

de gebruiker, of dat andere dit niet zouden 

kunnen. 

Niet C Dit wordt nergens genoemd. Er wordt alleen 

uitgelegd dat Highlight een succes lijkt te 

worden omdat het op SXSW veel gebruikt 

werd (zie D) en wat het doel is van deze app 

(je opmerkzaam maken op connecties in je 

omgeving waar je je wellicht niet bewust van 

was). 

17.B 

Vlak voor het gat wordt duidelijk dat Highlight constant 

in de gaten houdt én deelt met anderen waar je bent: 

'Highlight monitors your whereabouts (verblijfplaats) 

continuously and automatically shares them with 

fellow members both in and outside your existing 

circle of friends'. Mensen maken zich hier zorgen over 

en sommigen zien dit als het mogelijk maken van 

'a form of high-tech stalking'. Mensen zijn dan hun 

privacy kwijt en kunnen overal en altijd getraceerd 

worden. 

Niet A Het wordt juist duidelijk dat continue 

informatie wordt doorgegeven over waar je 

bent. Er is eerder sprake van een overmatige 

informatievoorziening in plaats van een gat in 

de informatievoorziening. 

Niet C Er wordt hier niet direct gesproken over 

sociale onrechtvaardigheid ('social injustice'). 

De nadruk ligt hier op het feit dat iemand met 

deze app constant gevolgd kan worden, dus de 

privacy staat op het spel. 

Niet D Het probleem zit hem niet in de technologie. 

18.B 

Er wordt nergens aangegeven dat de techniek 

niet toereikend is. Het geeft vooral problemen 

met het waarborgen van de privacy. 

Het gaat in deze alinea om het feit dat Highlight 

nog in de kinderschoenen staat. Dit is slechts een 

conceptversie waar nog veel aan moet worden 

gesleuteld: 'In its current form, Highlight is a rough 

draft of a powerful idea'. Er wordt verteld welke 

mankementen Highlight in zijn huidige vorm nog 

vertoont. De makers zijn zich hier bewust van en 

reageren door aan te geven dat deze versie pas een 

oppervlakkige eerste aanzet is: 'We're just scratching 

the surface'. Er is nog heel veel verbetering mogelijk. 

Niet A Het zinsdeel 'a problem the company says it 

is addressing' geeft aan dat het bedrijf zich 

bewust is van het probleem en dat ze er mee 

bezig zijn. Daarnaast geeft Davison, de mede

oprichter die aan het woord komt in de tekst, 

openlijk toe dat ze nog veel te verbeteren 

hebben. 'We're just scratching the surface' 

betekent zoveel als 'het is nog maar een eerste 

aanzet'. Niet C Er wordt niets gezegd over 

het concentreren op lokale bewoners, juist 

niet. Het voorbeeld dat wordt gegeven geeft 

aan dat het interessanter is om in contact te 

worden gebracht met een oud schoolgenoot 

als je inmiddels heel ver weg van deze school 

woont. Als je nog om de hoek van je oude 

school woont is de kans sowieso nogal groot 

dat je oud schoolgenoten treft. 

Niet D Er wordt in alinea 4 niet gesproken over 

hoeveel mensen deze app zouden willen 

hebben en of de makers zich hier zorgen over 

maken. 



19.D 

De auteur geeft aan dat hij niet geneigd was om 

Highlight te gebruiken om nieuwe contacten te leggen 

op SXSW: 'I wasn't moved to track down any of the 

individuals Highlight identifted as people of interest.' 

Desondanks had hij goede gesprekken ('rewarding 

conversations') met mensen die hij gewoon op de 

ouderwetse manier tegenkwam. Hij eindigt met te 

zeggen dat toeval niet te fabriceren is; dat moet 

zijn natuurlijke weg volgen: 'Serendipity (toeval/ 

toevalstreffer) in its natura! form is a wonderful thing -

and manufacturing (fabriceren) it won't be easy'. 

Niet A Het wordt duidelijk dat hij Highlight niet wil 

gebruiken. Dit is niet omdat hij de technologie 

niet bij kan benen, maar omdat hij liever 

spontaan nieuwe mensen treft (zie D). 

Niet B Er wordt niet gesuggereerd dat hij zich 

afhankelijk ('dependent') voelt van software 

bedrijven. Hij kiest ervoor om geen gebruik te 

maken van Highlight, dus hij voelt zich vrij om 

zijn eigen weg te kiezen, de 'natuurlijke' weg 

van mensen ontmoeten. 

Niet C Het hele concept van de app spreekt de auteur 

niet zo aan, maar hij wekt niet de indruk 

teleurgesteld te zijn in de app. De laatste 

alinea is vooral een lofzang op spontaniteit en 

toeval. 

20. ambient social networking (alinea 2) 

In alinea 1 wordt het nieuwe concept geïntroduceerd 

waarbij je via een app attent wordt gemaakt op de 

nabijheid van een vreemde die misschien wel een 

interessant contact zou kunnen zijn. Alinea 2 verwijst 

terug naar dit nieuwe concept ('this notion') en 

definieert het als 'ambient (omringend/ omgevings-) 

social networking': 'There are at least 11 new smart

phone apps pushing this notion, which techies 

(techneuten) call ambient social networking'. 

Tekst 6 
Crossing the divide 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst is wederom een recensie. Dat is te zien 

aan de titel, auteur, het aantal pagina's en de prijs die 

vermeld worden onder de titel (Crossing the divide) en 

het plaatje. In deze tekst zal dus het boek Fish can't see 

Water besproken worden. De titel van het artikel duidt 

op het overbruggen ('crossing' van een kloof ('divide'). 

Het plaatje laat een man zien die al hordenlopend 

de wereldbol over rent met een koffertje met daarop 

het woord 'cultuur' geschreven. Blijkbaar speelt 

cultuur dus ook een rol in deze tekst en zijn er nogal 

wat horden te nemen. De tekst is afkomstig uit de 

The Economist {2013}, een grote Britse krant met een 

duidelijke (politiek liberale) mening. 

Inhoud van de tekst 

De auteur begint met een voorbeeld van een 

Amerikaans bedrijf, Walmart, dat internationale 

overnames had gedaan in Duitsland, maar daarbij 

voorbij ging aan de culturele verschillen tussen 

Amerika en Duitsland. En Walmart is niet het enige 

bedrijf dat voorbij gaat aan cultuur zo blijkt. Het boek 

Fish can't see Water probeert bedrijven te helpen met 

het overbruggen van internationale verschillen en 

succesvol zaken te doen in het buitenland. Maar wie 

zijn nou eigenlijk de vissen? 

21.B 

De nieuwe eigenaren hadden zich niet verdiept in de 

lokale cultuur van de nieuwe bedrijven die ze hadden 

overgenomen. Dus zij begrepen ook niet wat de 

gebruiken aldaar waren: 'The new owners failed to 

grasp (begrijpen) local customs' en Amerikaniseerden 

de winkels ('immediately began Americanising them'). 

Niet A Er wordt nergens gezegd dat het personeel 

vervangen werd, alleen dat er ineens 

personeel bij de deur moest staan om mensen 

te begroeten en dat van hen verwacht werd 

dat ze lachten. 

Niet C Er wordt hier nog niets gezegd over de 

producten die werden verkocht, alleen over de 

benadering van de klanten door het personeel. 

Niet D Er wordt niet gezegd in welke taal het 

personeel de klanten aansprak, alleen dat zij 

klanten moesten groeten en strikte instructies 

hadden om te glimlachen. 

22.B 

In alinea 3 wordt duidelijk dat het probleem (omgaan 

met culturele verschillen in een internationale markt) 

zoals dat beschreven is in alinea 1 en 2, zich wereldwijd 

afspeelt. Door de globalisering gaan cultuurverschillen 

een steeds grotere rol spelen in het bedrijfsleven. 

Bedrijven moeten kunnen inspelen op deze verschillen 

als zij succesvol willen zijn op de internationale markt. 

Niet A 'To call into question' betekent 'in twijfel 

trekken'. De tekst is juist heel stellig over het 

feit dat de reikwijdte van het probleem steeds 

groter wordt door globalisering. Bedrijven 

moeten steeds beter kunnen omgaan met 

culturele verschillen: 'Coping with cultural 

differences is becoming a valued skill'. 

Niet C 'To mock' betekent 'bespotten'. Er is hier geen 

sprake van spot. 

Niet D 'To shed new light' betekent 'een nieuw licht 

werpen op', dus vanuit een andere hoek 

bekijken. Dat is hier niet aan de orde. Het 

probleem wordt nog steeds vanuit dezelfde 

hoek bekeken, maar het wordt benadrukt 

hoe belangrijk het is in de huidige markt om 

rekening te houden met culturele verschillen. 
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23.D 

In alinea 4 verbaast de auteur zich over het feit dat 

een bedrijf voor overname van een ander bedrijf wel 

heel erg grondig kijkt naar de boekhouding en de 

verkoopcijfers van de nieuwe dochteronderneming, 

maar zich totaal niet verdiept in de lokale cultuur 

van het land waar de nieuwe dochteronderneming 

gevestigd is: 'No serieus business would dream of 

spending hundreds of millions buying a subsidiary 

(dochteronderneming) without doing a thorough 

(grondig) audit (accountantscontrole) of its books. 

But Walmart advanced (oprukken) into the German 

market without bothering (de moeite nemen) to 

make even the most rudimentary (rudimentair, basis-) 

inquiries (onderzoek, inwinnen van inlichtingen) about 

German culture. 

Niet A Er wordt nergens gesteld dat de economie 

afhankelijk is van de cultuur van het land. 

Niet B Hoewel dit heel plausibel klinkt, wordt dit 

nergens in de tekst aangehaald. Het gaat er 

hier om dat een bedrijf zich moet verdiepen 

in de lokale cultuur van het land waar het zich 

vestigt, als het succesvol wil zijn. Het gaat niet 

om het behoud van culturele diversiteit. 

Niet C Hoewel het inderdaad zo is dat een heleboel 

wordt opgeoffered aan het maken van winst 

gaat het er hier juist om dat een bedrijf niet 

succesvol zal zijn als het zich niet aanpast 

aan de lokale cultuur omdat mensen dan 

simpelweg geen gebruik zullen willen maken 

van hun diensten. 

24.D 

In alinea 4 worden kort de hoofdlijnen ('outline') 

van het boek 'Fish can't see Water' aangegeven. 

Er zijn volgens het boek wereldwijd 3 archetypes 

(standaardvoorbeelden) van culturen die de nadruk 

in het leven op verschillende punten leggen. Deze 

worden hier kort en feitelijk benoemd. 

Niet A Er wordt niets gezegd over de stijl van het 

boek, alleen de inhoud. 

Niet B Er wordt niets gezegd over het succes van het 

boek. Er wordt alleen ingegaan op de inhoud 

van het boek. 

Niet C Er worden hier nog geen uitspraken gedaan 

over zwakke punten van het boek. De inhoud 

wordt alleen feitelijk in het kort uiteengezet. 

Niet E 'Merit' is 'verdienste' of 'waarde'. Er 

25.B 

worden hier geen vraagtekens gezet bij de 

toegevoegde waarde van het boek omdat er 

alleen heel feitelijk en beknopt naar de inhoud 

wordt gekeken. 

De zin voor het gat geeft aan dat het eigenlijk een 

beetje absurd is om te denken dat je de hele menselijk 

beschaving ('human civilisation') kunt terubrengen tot 

een driehoeksdiagram en dat je die dan ook nog als 

basis gebruikt om een bedrijfsstrategie op te baseren. 

Culturen zijn dynamisch zoals blijkt na het gat. China is 

heel anders dan het 10 jaar geleden was en sommige 

bedrijven trotseren ('defy' ) nationale stereotypes, 

zoals Jnbev, dat een Amerikaans bedrijf overneemt 

en dus niet past in het driehoeksmodel uit het boek. 

Dus, culturen zijn moeilijk vast te pinnen ('hard to pin 

down'). 

Niet A Dit is een welbekend gezegde, 'een ketting is 

zo sterk als zijn zwakste schakel' en het klopt 

ook in de meeste gevallen, maar het is niet van 

toepassing op deze alinea. 

Niet C Ook dit antwoord is niet van toepassing op 

deze alinea. Er wordt niet gesproken over de 

geschiedenis die zich herhaalt. Er wordt zelfs 

gezegd dat China heel anders is dan 10 jaar 

geleden, dus van herhaling is hier geen sprake. 

Niet D Hoewel dit best door een aantal mensen zal 

worden onderschreven ('geld is de wortel van 

het kwaad') heeft het niets te maken met deze 

alinea, of deze tekst als geheel. Er wordt niets 

gezegd over de invloed of het effect van geld. 

Niet E Dit is het tegenovergestelde van wat 

wordt gezegd. 'Set in stone' betekent 'in 

steen gebeiteld' oftewel, definitief en 

onveranderbaar. Alinea 5 benadrukt met de 

voorbeelden die worden gegeven (zie B) dat 

culturen niet onveranderbaar zijn, maar juist 

heel erg veranderlijk en dynamisch zijn. 

26. Hammerich and 

Alinea 7 legt uit dat verschillende culturen goed zijn 

in verschillende fases van ontwikkeling. Er worden 

wat voorbeelden gegeven, maar het inzicht wordt 

het best samengevat in de volgende zin: 'Hammerich 

and Lewis demonstrate that cultures have a variety 

of comparative advantages at different stages of 

development'. 

27.B 

Alinea 8 geeft aan dat westerse bedrijven al wel meer 

aandacht besteden aan culturele verschillen. Het 

woord 'However' geeft echter een contrast aan en de 

zin erna laat zien dat er nog een lange weg te gaan 

is 'particularly in China'. Daar wordt dus nog weinig 

gekeken naar internationale culturele verschillen 

hoewel het aan te raden is dat wel te doen. 

Niet A Er wordt niet gezegd dat de auteurs zich 

alleen op westerse fouten richten. Het is een 

constatering van de auteur van dit artikel 

dat het oosten achterloopt als het gaat om 

het onder ogen zien van culture vershillen. 

Hij concludeert dat de auteurs Hammerich 

en Lewis de boodschap uit hun boek zowel 

in het Westen als in het Oosten moeten 

overbrengen. 



Niet C Er is hier geen sprake van westerse arrogantie. 29. B 

Het is een constatering van de auteur dat 

bedrijven in het Westen meer aandacht 

besteden aan culturele verschillen dan 

oosterse bedrijven. Dat oosterse bedrijven. 

inkomsten mislopen ligt in dit geval aan hun 

eigen gebrek aan inzicht. 

Niet D Dit is juist niet het geval, omdat oosterse 

bedrijven over het algemeen geen aandacht 

besteden aan culturele verschillen en 

daardoor geld mislopen. 

De namen die worden genoemd zijn allemaal namen 

van wereldberoemde sterren. Deze namen worden 

genoemd om te laten zien dat Jimmy lovine en Dr. Dre 

duidelijk oog hebben voor talent aangezien al deze 

artiesten zo succesvol zijn geworden. 

Niet A De genres waarin de genoemde zangers zingen 

zijn inderdaad heel verschillend, maar dat 

staat los van deze tekst. De tekst gaat over een 

zoektocht naar nieuw talent en niet over de 

muzieksmaak van de beide heren. 

Niet C Het is inderdaad zo dat Dr. Dre en lovine 

28. (alinea) 6 en 8 beginnende artiesten op weg helpen, maar 

'Crossing the divide' betekent 'de kloof overbruggen'. of dat een financiele kwestie is, of door hen 

Het gaat hier natuurlijk over de kloof tussen een platform te bieden, daar wordt niet op 

verschillende culturen en dat een bedrijf dat ingegaan. De namen moeten demonstreren 

succesvol zaken wil doen in het buitenland deze dat de mannen zeer succesvol zijn in hun 

culturele verschillen zal moeten overbruggen. Twee werk. 

voorbeelden van bedrijven die dit succesvol gedaan 

hebben zijn lnbev in alinea 6 en Walmart in alinea 8. 

Het Braziliaanse lnbev heeft een succsevolle overname 

gedaan in Amerika. Het heeft Budweiser overgenomen. 

En Wal mart heeft van zijn fouten geleerd (zie alinea 

1) en past zijn winkels nu aan aan de verschillende 

behoeftes van de verschillende culturen. 

Tekst 7 
Music Moguls donate $70 
million to University of South 
California 

Oriëntatie vooraf 

Op de foto prijken twee wereldberoemde gezichten, 

die van Dr. Dre en Jimmy lovine. De titel luidt Music 

Moguls donate $70 mil/ion to University of South 

Carolina, dus deze heren, die waarschijnlijk de 'Music 

moguls' (muziek mogols/ magnaten) uit de titel zullen 

zijn, hebben een flink bedrag geschonken aan de 

universiteit van Zuid-Californië. De tekst komt uit de 

International Herald Tribune {2013) die inmiddels is 

omgedoopt tot The International New York Times, de 

mondiale editie van The New York Times die zaken in 

een mondiaal perspectief wil zetten. 

Inhoud van de tekst 

Ze hebben al heel wat successen geboekt, deze twee 

mannen, maar ze hopen nu weer een nieuwe stap te 

zetten in hun carrière door het financieren van een 

geheel nieuwe opleiding. Wat hopen ze precies te 

bereiken met deze stap? 

Niet D Hoewel de twee hier puur als team benaderd 

worden omdat zij samen zeer succesvolle 

dingen hebben gedaan (grote talenten 

ontdekt, Beats opgezet) is het niet gezegd dat 

zij alleen minder goed zouden functioneren. 

De grote namen zeggen iets over het succes 

dat de mannen samen hebben, maar niet of zij 

dit alleen niet zouden kunnen. 

30.B 

impressive =indrukwekkend; het woord 'but' dat 

het tweede zinsdeel introduceert laat zien dat er 

een contrast moet zijn tussen het eerste en het 

tweede zinsdeel. De bijdrage aan de universiteit 

wordt beschreven als 'relatively modest' (relatief 

bescheidenL dus het woord in het gat moet in contrast 

staan tot deze beschrijving. Dus, hoewel de bijdrage 

bescheiden is, zijn de ambities indrukwekkend. 

Niet A controversial =controversieel, omstreden; er 

komt nergens uit de tekst naar voren dat de 

ambities van de oprichters omstreden zijn. 

Niet C unpretentious =bescheiden; de ambities zijn 

juist niet bescheiden (zie ook B). Zij willen 

graag dat hun studenten bedrijven gaan 

opzetten als Facebook. Aangezien Facebook 

één van de meest bekende en meest 

succesvolle multinationals is, is dat nauwelijks 

een bescheiden ambitie te noemen. 

Niet D unusual = ongewoon; de aspiraties zijn 

ambitieus, maar niet per se ongewoon. Als het 

gaat om een opleiding die een mengelmoes 

aanbiedt van bedrijfskunde, marketing, 

product ontwikkeling, ontwerp en de vrije 

kunsten dan is het niet ondenkbaar dat er iets 

als Facebook uit zou kunnen rollen. 

31. D 

Deze 'many celebrities' voelden zich geroepen door 

de wereld van de technologie ('seduced (verleid) 



by the siren call (sirenenzang/ aantrekkingskracht) 

of the tech world') waar zij een beginnend bedrijf 

financieren of hun eigen idee ontwikkelen. Zij zijn dus 

graag betrokken bij het initiëren van technologische 

ontwikkelingen. 

Niet A Deze beroemdheden hebben allemaal carrière 

gemaakt in een heel andere branche dan 

de technologie. Het gaat hier om zangers 

en acteurs die een uitstapje maken naar de 

wereld van de technologie. Hun carrière is dan 

ook niet afhankelijk van technische innovaties. 

Niet B De tekst geeft aan dat deze artiesten werden 

verleid door de mogelijkheden van de wereld 

van de technologie ('seduced by the siren call 

of the tech world'). Zij voelden zich geroepen 

om iets met technologie te gaan doen. Uit de 

tekst blijkt daarom dat zij zelf die uitstapjes 

naar de technologie initieerden; er is nergens 

uit op te maken dat zij hiervoor werden 

gevraagd. 

Niet C 'Notorious' betekent 'berucht'. Het gaat hier 

2 Niet 

De beurs ('grant' of 'scholarship') die de studenten 

kunnen krijgen is bedoeld voor studenten die 

geen geld hebben om te studeren ('financially 

disadvantaged students') zodat ook zij de mogelijkheid 

krijgen iets te bereiken wat mogelijk de wereld zou 

kunnen veranderen ('go on to do something that 

could potentially change the world'). De toelage staat 

dus los van educatieve voortgang. 

34. The contribution (alinea 2) 

De zin 'Still, the endowment (gift) does not rank 

(op het lijstje staan) high among gifts to educational 

institutions' geeft aan dat de schenking van 70 

miljoen dollar niet heel hoog is vergeleken met 

andere schenkingen aan educatieve instellingen. Deze 

boodschap staat al eerder in de tekst in de zin: 'The 

contribution is relatively modest (bescheiden), as 

donations to universities go (waar het donaties aan 

universteiten betreft).' 

om stuk voor stuk succesvolle beroemdheden. 35. C 

32. c 

Het is onlogisch dat zij berucht zouden willen 

worden. Dit is dan ook nergens uit de tekst te 

halen. 

far from familiar = verre van bekend; De zin net na 

het gat geeft aan dat geen van de beide mannen 

gestudeerd heeft: 'Neither went to college'. Dus, zij 

zijn niet bekend met de academische wereld. Mr. 

lovine gaf zelfs aan dat de details van het programma 

hem boven zijn pet gingen ('out of my depth'). 

Niet A a cause for concern =een reden tot 

bezorgdheid; zij hebben besloten om 70 

miljoen dollar te investeren in een opleiding. 

Dat zullen ze niet doen als zij de academische 

wereld als een zorg zien. 

Niet B a place of comfort= een plek van comfort/ 

een plek waar zij zich thuis voelen; geen van 

beide heren heeft gestudeerd en lovine geeft 

zelfs aan dat de details van het programma 

hem boven zijn pet gingen ('out of my depth'). 

Dit is dus niet een plek waar zij zich direct op 

hun plaats voelen. 

Niet D out of bounds =buiten bereik/ verboden 

gebied; zij hebben niet gestudeerd, maar dat 

betekent niet dat zij deze mogelijkheid niet 

zouden krijgen als zij dat nu zouden willen. 

33.1 Wel 

De studenten werden geselecteerd op goede 

resultaten ('selected tor their academie achievement') 

en hun creativiteit en originaliteit ('as well as their 

ability tor 'original thought"). 

finishing the thought = de gedachte afmakend; dhr. 

lovine and Dr. Dre hebben hetzelfde idee en drukken 

dezelfde gedachte uit. Mr. lovine zegt dat ze niet weten 

waar deze nieuwe stap toe zal leiden: 'We have no 

idea where this is going'. Net voor en na het gat geeft 

Dr. Dre aan dat ze weten dat deze stap ergens toe zal 

leiden ('lt's definitely a stepping stone to something') 

en dhr. lovine maakt het af (met dezelfde boodschap 

die hij eerder uitte) en zegt dat ze nog niet weten waar 

naartoe: 'But we're not quite sure what it is'. 

Niet A adding a new perspective =een nieuw 

perspectief toevoegend; dhr. lovine voegt geen 

nieuw perspectief toe. Hij herhaalt wat hij 

eerder ook al zei (zie C). 

Niet B contradicting his partner= zijn partner 

tegensprekend; dhr. lovine spreekt Dr. Dre niet 

tegen. Hij maakt de gedachte af (zie C). 

36. een antwoord met de volgende strekking: 

gebrek aan (goed) personeel (voor hun bedrijf) 

of 

Ze konden (zelf) niet aan (geschoold) personeel komen 

(voor Beats). 

In alinea 8 lezen we dat het idee voor dit programma 

kwam toen dhr. lovine en Dr. Dre tegen een probleem 

aan liepen waar veel technologiebedrijven mee 

kampen ('a problem familiar to Silican Valley 

entrepeneurs'): 'the rapidly (snel) depleting (slinkende 

/uitputtende) reservoir of potential employees'. 



Tekst 8 

Flesh remains flesh 

Oriëntatie vooraf 

Vlees blijft vlees, zo luidt de titel. Dit geeft nog niet 

heel veel duidelijkheid over de tekst zelf. Het gaat 

om een stuk uit een kort verhaal uit het boek The 

Fahrenheit Twins door Michel Faber. Het feit dat het 

gaat om een verhaal betekent dat het hoofddoel van 

de tekst waarschijnlijk niet zo zeer is om te informeren 

maar om te vermaken. 

Inhoud van de tekst 

In deze tekst maken we kennis met Ashton Allan 

Clark, de eigenaar van een leerlooierij (lederfabriek), 

die er financieel lekker warmpjes bij zit. Het wordt al 

gauw duidelijk dat zijn werknemers, de bewoners van 

Altchester (de plaats waar de leerlooierij staat) het 

minder getroffen hebben. 

37. 1 Niet 

Hij is zelf erg rijk 'the richest man in Altchester'. Zijn 

personeel wordt echter beschreven als 'his miserable 

(armzalig) employees'. Verderop in de tekst worden 

de kinderen van deze arbeiders beschreven als 

'ragged (armoedige/ in lompen geklede), underfed 

(ondervoede) illiterates (analfabeten)'. De rest van 

Altchester is dus erg arm. 

2 We/ 

De mensen zijn erg ontevreden. Als je hen had 

gevraagd waar het fortuin van Ashton Allan Clark op 

gebaseerd was dan zouden zij zeggen: 'maggots and 

misery' (maden en ellende). Zij zouden dit echter 

niet zeggen tegen een informant of journalist ('unless 

they suspected you of being an informer'). Zij zijn 

dus duidelijk bang voor de consequenties als zij hun 

onvrede uitspreken. 

3 We/ 

Het uiterlijk van de man wordt als volgt beschreven: 

'He habitually (gewoonlijk) wore a black sa bie 

coat (bontjas) and doeskin trousers (een broek van 

geiteleer), and a top hat that was likewise furry (zacht 

/met bont bekleed). His hair, beard, moustache and 

sideboards (bakkebaarden) were thick, dark and 

glistening (glinsterend) with oil'. Hij was dus uitgedost 

in luxe kleding en hield zich ook bezig met zijn haar dat 

glinsterde van de olie die hij er in smeerde. 

4 Niet 

Er wordt gezegd dat Ashton Allan Clark waarschijnlijk 

zijn haar verfde omdat hij al sinds 1831 dezelfde 

donkere haren had en het was nu 30 jaar later, 

1861: 'so it seemed likely that his hair colour was 

maintained (behouden) artificially (kunstmatig)'. Er 

wordt echter nergens gezegd dat dit daadwerkelijk 

gebeurde met de verf uit zijn fabriek. Dit is slechts een 

gerucht. Omdat er zo veel verf werd gekocht ('by the 

gallon') ontstond het volksverhaal ('folk tale') dat hij 

zijn hoofd er in zou dopen. 

5 Niet 

Het klopt dat de kinderen van de werknemers 

analfabeten waren ('ragged, underfed illiterates, all 

of them'), maar de tekst geeft nergens aan dat naar 

school gaan verboden werd. Er wordt niet verder 

ingegaan op het waarom van het analfabetisme. 

6 Niet 

Ook dit is weer een gerucht, een volksverhaal onder 

de kinderen van de werknemers van Ashton Allan 

Clark: 'They also said he ate frog's legs, and fruitcake 

soaked in vinegar pickle'. Uit de woorden 'They also 

said' kunnen we opmaken dat dit geen objectieve 

constatering is maar een gerucht dat de ronde doet. 

7 Niet 

Het wordt duidelijk dat de kinderen die roddelen 

over Ashton Allan Clark geschokt zouden zijn als zij 

hadden geweten wat hij echt allemaal uitvoerde in 

zijn privéleven: 'but there was no shortage (tekort) 

of truths about Ashton Allan Clark's private life that 

would have made the children gasp (naar adem 

snakken)' De woorden 'would have made' maken 

duidelijk dat zij niet weten wat hij allemaal doet in 

zijn privéleven. Zij zouden snakken naar adem, als 

zij wisten wat er allemaal speelde, maar dat weten 

ze dus niet. Deze vorm van de voorwaardelijke bijzin 

wordt gebruikt bij gebeurtenissen die niet hebben 

plaatsgevonden omdat er niet aan de voorwaarde 

uit de bijzin is voldaan. In dit geval kwamen ze 

niks te weten want zij werden weggehouden van 

zijn geheimen door ijzeren poorten en wachters: 

'segregated (gescheiden) trom his secrets by iron 

gates and guards'. 

8 Niet 

De lucht in Altchester was erg ongezond door de 

fabriek (want de kinderen zouden misschien naar 

adem happen door de schokkende gebeurtenissen 

in Ashton Allen Clarks privéleven, áls ze niet reeds 

naar adem moesten happen door de grijze walm die 

in Altchester rondhing). Altchester was een 'gloomy 

(somber) maze (doolhof) of cobbled (geplaveid) 

streets and blackened buildings encircling (omringen) 

Mr Clark's grim (grimmig) hive (bijenkorf/ drukte/ 

opeenstapeling) of industry' maar dhr. Allen Clark 

woonde niet in Alchester zelf, maar meer dan een 

half uur of meer rijden er vandaan in een soort van 

buitenwijk: 'semi-rural outskirts of Altchester' en daar 
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is het groen en zingen de vogels: ' thrushes (lijsters) 

trilled (zongen) in Mr Clark's trees'. 

Tekst 9 
Viewers complain about 
'frightening' lkea gnomes 
advert 

Oriëntatie vooraf 

De titel van het artikel Viewers complain about 

Jrightening' lkea gnomes advert geeft al veel 

informatie over de tekst. Blijkbaar hebben kijkers van 

een reclame met tuinkabouters geklaagd over deze 

reclame van lkea omdat deze beangstigend zou zijn. 

De foto met de boze tuinkabouter zal waarschijnlijk 

een afbeelding uit de reclame zijn. De tekst komt van 

independent.co.uk {2013). 

Inhoud van de tekst 

Na klachten van kijkers dat een reclame van lkea 

waarin tuinkabouters en hun eigenaren ruzie krijgen 

aanstootgevend zou zijn worden ook de reacties 

van lkea zelf en die van de ASA (het orgaan dat in de 

gaten moet houden of reclames wel vertoonbaar zijn) 

gevraagd. Gelukkig weten we zeker dat er in ieder 

geval geen kabouters gewond zijn geraakt bij het 

maken van de reclame. 

38.1 b 

Hier wordt een feitelijke beschrijving gegeven van 

wat er gebeurt. Er worden geen meningen gegeven of 

standpunten ingenomen. 

2 a 

Een stellingname is een standpunt en het algemene 

standpunt van de ASA is dat zij niet alle reclames waar 

een klacht over binnenkomt direct onderzoeken. 

3 e 

De ASA heeft de afweging gemaakt of zij iets zouden 

doen met de klacht over de reclame, maar zij hebben 

uiteindelijk besloten om niets te doen. Dit komt ook 

overeen met hun stellingname, ze gaan niet zonder 

meer onderzoeken. 

4 d 

Ze geven hier aan waarom ze tot hun uiteindelijke 

besluit zijn gekomen om niets te doen. Ze zijn zich 

bewust van het feit dat deze advertentie niet bij 

iedereen in goede aarde valt, maar vinden het duidelijk 

dat het hier om fantasie gaat en niet om werkelijkheid 

('fanciful') en dat het luchtig en ludiek ('playful') 

bedoeld is. 

39.D 

Het gaat hier om tuinkabouters ('gnomes'). Deze 

helpen in werkelijkheid niet mee op kantoor omdat ze 

natuurlijk niet echt leven. lkea wil graag de angel uit de 

controverse halen door er luchtig mee om te gaan en 

op ludieke wijze mensen gerust te stellen. Zij stellen, 

zoals dat altijd gebeurt in filmpjes waarbij schokkende 

beelden te zien zijn, dat er bij het maken van het 

filmpje geen tuinkabouters gewond zijn geraakt. 

Niet A De manager van lkea geeft aan dat de reclame 

een 'happy-go-lucky ('onbezorgde') approach 

(benadering)' heeft. De klacht lijkt dan een 

beetje overtrokken. Uit niets blijkt dat hij de 

klacht gegrond ('justified' ) vindt. 

Niet B lkea wil vast integer omgaan met klachten, 

maar aangezien de tuinkabouters niet 

werkelijk leven, dus niet als stunt dubbel 

kunnen werken en ook niet mee kunnen 

werken op kantoor is het onlogisch om 

aan te nemen dat zij hun integriteit willen 

demonstreren door uitspraken te doen over 

de gezonde toestand van de tuinkabouters. 

Niet C Er wordt niet duidelijk uit de tekst of lkea wel 

of niet had verwacht dat er klachten zouden 

komen. 

Tekst 10 
Weather predictions 

Oriëntatie vooraf 

De titel is duidelijk: deze tekst zal gaan over het 

voorspellen van het weer. Op het plaatje zien we een 

windhaan die natuurlijk duidelijkheid geeft over de 

windrichting, een onderdeel van het weer. De haan 

draait echter niet altijd met de wind mee". Het artikel 

komt uit The Times {2005), één van de grootste en 

meest gelezen serieuze dagbladen van Groot-Brittanië. 

Inhoud van de tekst 

We willen altijd graag weten wat voor weer het wordt. 

De weermannen en -vrouwen vertellen het ons, maar 

kunnen we het ook zelf zien door naar de flora en 

fauna om ons heen te kijken? Een paar bakerpraatjes 

worden onder de loep genomen om te zien of zij 

daadwerkelijk het weer voorspellen. 

40.B 

Alleen over 1 en 3 kan worden gezegd dat zij 

betrouwbaar het weer kunnen voorspellen: 

1 Over 'the golden shower tree' (de gouden regen) 

wordt gezegd dat wetenschappers inderdaad 

bevestigen dat het bloeien van deze boom de start 

van de moesson ongeveer 45 dagen later voorspelt: 

'scientists confirm (bevestigen) that it works.' 



2 Over 'the groundhog' (marmot) wordt gezegd 

dat deze het bijna nooit bij het rechte eind heeft. 

Het is somber gesteld met hun resultaten: 'the 

groundhogs' track record (resultaten/ staat van 

dienst) of predictions is dismal (somber). A survey 

revealed that it made only tour correct forecasts 

(voorspellingen) in the years 1988-2002.' 

3 Van 'the orange ladybird' {het oranje 

lieveheersbeestje) is duidelijk dat zij het altijd 

goed hebben, alleen waarom is niet duidelijk: 'The 

ladybirds are always correct but we do not know 

why.' 

4 Of 'the woolly bear caterpillar'{de wollige beer 

rups) het bij het juiste eind heeft is niet bekend: 

'Whether this mechanism is 'correct' every year is 

not known' 

Niet A, C, D, Een F Zie B. 

Tekst 11 
Blondes to dye for 

Oriëntatie vooraf 

De woordspeling in de titel geeft aan dat haarkleur een 

belangrijke rol speelt in dit artikel. De uitspraak 'to die 

for' betekent 'om voor te sterven' oftewel zo goed of 

mooi of begeerlijk dat je er voor zou willen sterven. 

'To dye' betekent echter verven (van de haren). 

Dus blijkbaar wordt een blonde haarkleur als heel 

erg begeerlijk gezien. Op het plaatje zit een blonde 

vrouw achter een stapel boeken. Wat hebben die te 

betekenen? De tekst komt uit de Herald Sun {2012), 

een Australisch dagblad dat vooral in de staat Victoria 

wordt gelezen, waar Melbourne de hoofdstad is. 

Inhoud van de tekst 

Wat zijn nou de kenmerken van de perfecte vrouw? 

Blijkbaar is het onderzocht in Melbourne en hebben 

de mannen aldaar een duidelijk profiel waar de ideale 

vrouw aan zou moeten voldoen. 

41. B 

highest ranked =het hoogst gerangschikt; in de 

zin voor het gat staat dat mannen uit Melbourne 

gemiddeld $79 willen uitgeven voor een eerste date, 

maar dat dit bedrag veel hoger ligt ($236) als ze een 

date met hun 'perfecte vrouw' zouden hebben. Het 

gaat er hier om wat de belangrijkste kenmerken van 

'de perfecte vrouw' zijn volgens deze mannen en hoe 

deze kenmerken gerangschikt zijn. Dit is duidelijk 

te zien aan het zinsdeel 'having a doctorate beats 

(verslaat) having blue eyes'. Het gaat er dus om wat 

het hoogst gewaardeerd wordt en wat daarna komt. 

Niet A best studied =het best bestudeerd; Het 

gaat hier om de voorkeur van mannen uit 

Melbourne, wat zij het mooist vinden. Er 

wordt nergens gezegd dat haarkleur meer 

bestudeerd is dan de andere kenmerken. 

Niet C most disputed =het meest betwist; het wordt 

duidelijk dat er onderzoek is gedaan naar hoe 

mannen in Melbourne hun perfecte vrouw 

zien. De conclusie wordt hier gepresenteerd. 

Aan het zinsdeel 'having a doctorate beats 

(verslaat) having blue eyes' is duidelijk te 

42. E 

zien dat gaat om het rangschikken van de 

kenmerken. Haarkleur is niet betwist, maar 

staat juist bovenaan, gevolgd door het hebben 

van een universitaire titel en blauwe ogen. 

light-hearted =luchtig; Dit artikel heeft een luchtige 

toon. Er wordt simpelweg verteld wat uit een 

onderzoek naar boven is gekomen en dit wordt vrij 

speels gebracht. Het begint al met 'lt's offcial', gevolgd 

door een hele rits kenmerken waar de 'ideale' vrouw 

aan moet voldoen. De lijst met kenmerken is duidelijk 

wel wat veeleisend en moet vooral niet te serieus 

worden genomen. 

Niet A admiring =bewonderend; het wordt duidelijk 

uit het artikel dat het onderzoek niet heel 

serieus wordt genomen. Van bewondering is 

dan ook geen sprake. 

Niet B amazed =verbijsterd; de eerste woorden 'it's 

official' geven aan dat eigenlijk wel bekend 

was dat mannen in Melbourne een behoorlijke 

waslijst hebben met kenmerken· waaraan 'de 

perfecte vrouw' moet voldoen en nu is het 

dan onderzocht. De resultaten die uit het 

onderzoek kwamen zijn niet echt verrassend. 

Niet C concerned =bezorgd; er blijkt nergens uit 

het artikel dat de auteur zich zorgen maakt. 

Waarschijnlijk begrijpt de auteur dat in 

werkelijkheid ook de mannen uit Melbourne 

gelukkig zullen zijn met een vrouw die niet 

precies voldoet aan de kenmerken van hun 

ideale vrouw. 

Niet D cynical = cynisch; cynisme is een sterke vorm 

van kritiek. Het wordt duidelijk dat de auteur 

de resultaten van het onderzoek niet al te 

serieus neemt en er niet al te zwaar aan tilt. 

Tekst 12 
A security patch for your brain 

Oriëntatie vooraf 

Dit is een lange tekst voor maar één vraag. Het liefst 

lezen we dan ook niet de hele tekst, dus orientatie 

vooraf kan hier extra nuttig zijn. Deze tekst gaat over 

online veiligheid ('online security'). Een 'security 

patch' is een programmawijziging in de software 



die een programma moet bijwerken, verbeteren of 

repareren. In dit geval gaat het om de hersenen, dus 

het lijkt erop dat de hersenen bijgewerkt moeten 

worden. De ondertitel geeft aan dat de snelste 

manier om je online veiligheid te verbeteren is om 

je mentale software (dus de programmering van je 

hersenen) bij te werken. Op het plaatje staat een 

vrouw die een wachtwoord in moet vullen en daarbij 

ogenschijnlijk willekeurige woorden gebruikt. De tekst 

zal waarschijnlijk te maken hebben met het gebruik 

van online wachtwoorden (online veiligheid). De tekst 

komt uit The Economist (2012), een grote Britse krant 

met een duidelijke (politiek liberale) mening. 

Inhoud van de tekst 

De eerste alinea maakt duidelijk dat we tegenwoordig 

overal wachtwoorden voor nodig hebben en dat we 

daarom vooral simpele wachtwoorden kiezen. Helaas 

zijn dit juist de wachtwoorden die makkelijk te kraken 

zijn. Wat kunnen we er aan doen om te zorgen dat we 

veilige wachtwoorden hebben, maar deze niet meteen 

vergeten? 

43. (alinea 5) 

'Your mental software' verwijst naar de programmering 

in je hersenen, dus in dit geval hoe je dingen opslaat 

in je hersenen, hoe je het onthoudt. Tot alinea 5 wordt 

vooral aandacht besteed aan wachtwoorden, hoe 

betrouwbaar die zijn en wat technische oplossingen 

zijn voor zwakke wachtwoorden. In alinea 5 wordt 

voor het eerst gemeld hoe je zelf, in je hoofd, betere 

wachtwoorden kunt bedenken en onthouden. 


