
Tekst 1 
Carbon-based energy 

Oriëntatie vooraf 

Het examen begint met een korte tekst uit Times of 

Oman (2013), naar eigen zeggen de oudste en meest 

prominente Engelstalige krant in Oman, een sultanaat 

in West-Azië, aan de zuidoostkust van het Arabische 

Schiereiland met nieuws over Azië, het Midden-Oosten 

en de wereld. 

De titel geeft aan dat het gaat over energie op basis 

van koolstof, een actueel onderwerp aangezien bijna 

iedereen inmiddels weet dat de aarde zwaar te lijden 

heeft van deze vorm van energie opwekken. 

Uitwerking van de vraag 

1. A 

afford =veroorloven; er wordt duidelijk gesteld 

dat, om betere leefomstandigheden te creeëren in 

ontwikkelingslanden, het van belang is dat er zo snel 

mogelijk economische groei plaats vindt: 'the priority 

is to achieve the fastest feasible rate of economie 

growth'. Voorlopig zal dit alleen haalbaar zijn door 

energie uit fossiele brandstoffen te gebruiken, omdat 

dit de goedkoopste optie is en voorlopig zal blijven 

('Carbon-based energy is ... the foreseeable future'). 

Ontwikkelingslanden kunnen zich simpelweg geen 

schonere en dus duurdere energiebron veroorloven. 

Niet B ignore =negeren; het wordt duidelijk uitgelegd 

dat ontwikkelingslanden geen geld hebben 

voor schone energiebronnen. Daarom kiezen 

zij voor energie op basis van koolstof. Zij 

hebben volgens de auteur geen keus en 

moeten schonere energiebronnen links laten 

liggen. 

Niet C organise =organiseren; het wordt heel 

duidelijk gemaakt in de tekst dat het 

probleem zit in een gebrek aan geld, niet aan 

organisatorisch talent. 

Niet D prevent =voorkomen; het wordt duidelijk 

uit de tekst dat energie op basis van koolstof 

de goedkoopste vorm van energie is en 

daarom kiezen ontwikkelingslanden hiervoor 

('As such, it is the energy of choice of 

developing countries'). Zij hebben geen geld, 

dus geen andere keuze. Voorlopig zullen 

ontwikkelingslanden dus juist nog geen 

gebruik maken van schone energiebronnen. 

Tekst 2 
Google meets grey matter 

Oriëntatie vooraf 

Het plaatje laat zien dat de tekst over de hersenen zal 

gaan en ook de titel bevestigt dit ('grey matter' =grijze 

materie, dus de hersenen). De titel suggereert dat 

de hersenen en Google op de een of andere manier 

samen komen en ook op het plaatje zien we dat de 

vorm van de hersenen is uitgebeeld in verbindingen 

die je terugvindt in electronica. Ook de afgebeelde 

nulletjes en eentjes associëren we met computers. 

Het artikel komt uit The London Evening Standard 

(2013) (inmiddels de Evening Standard genaamd), 

een gratis Britse kwaliteitskrant met een lange 

geschiedenis. 

Uitwerking van de vraag 

2. c 

Lighthearted =luchtig, speels; de tekst gaat erover 

dat mensen steeds minder zelf onthouden omdat 

we programma's als Google zien als electronische 

verlengstukken van ons brein ('electronic extensions 

of our brains'). Dit verbaast de auteur niet. Hij citeert 

Einstein: 'Never memorise what you can look up'. Hier 

haakt hij op in met de grap dat hij, geheel in stijl van 

het citaat, dit citaat eerst moest opzoeken. 

Niet A condescending =neerbuigend; er is niets in de 

tekst wat er op wijst dat de toon neerbuigend 

is. De auteur maakt een grapje. 

Niet B indifferent= onverschillig; de zin slaat terug op 

de eerdere woorden van de auteur waarin hij 

voorbeelden geeft uit zijn eigen ervaring over 

het verschijnsel en Einstein citeert. De auteur 

heeft een duidelijke mening. De laatste zin is 

een grapje. 

Niet D surprised = verrast, verbaasd; er is niets 

in de tekst wat er op wijst dat de auteur 

verbaasd is. Sterker nog, hij zegt dat het juist 

niet verbazend is: 'This shouldn't come as a 

surprise.' 

Tekst 3 
Water safety, on tap 

Oriëntatie vooraf 

De titel lijkt voordehandliggend. Het gaat over 

waterveiligheid, uit de kraan. Er zijn verder geen 

plaatjes om informatie uit te halen. 



De tekst komt van de website theg/obeandmai/. 

com (2015), de website van een van Canada's meest 

prominente nieuwsmediabedrijven. Het is dan ook niet 

zo verwonderlijk dat de tekst over Canada gaat. 

Uitwerking van de vragen 

3. B 

Susan Rowntree begint haar brief met uit te leggen 

wat haar connectie is met waterveiligheid in Canada 

en wat haar rol is geweest bij het waarborgen van die 

veiligheid. In alinea 3 beschrijft ze duidelijk dat zij er 

bewust voor heeft gekozen om te stoppen met het 

werk wat ze deed, omdat ze de bezuinigingen ('cuts') 

waar ze mee te maken kreeg onverantwoord vond en 

omdat ze gevaren voorzag ('In 1995, 1 ". protect the 

public'). Haar woorden 'a new generation is needed to 

protect freshwater safety' geven aan dat ze zich nog 

steeds zorgen maakt over de toekomst. 

Niet A Ze is niet ontslagen, maar zelf opgestapt: 'In 

1995, 1 left".' 

Niet C Susan Rowntree geeft aan dat ze de 

Headwaters series volgt. Dit is blijkbaar een 

serie over water(veiligheid) waar zij veel 

interesse in heeft omdat het onderwerp haar 

aanspreekt: 'l've been ". with great interest'. 

Er wordt nergens gezegd dat deze serie enig 

effect heeft op het waterbeleid. 

Niet D Ze geeft inderdaad aan dat een nieuwe 

generatie nodig is om de mensen op te volgen 

die bij het Water Directorate met pensioen 

zullen gaan. Ze spreekt echter nergens in de 

tekst jonge academici direct aan en de brief 

4. A 

is gericht aan de makers van de Headwaters 

series zoals blijkt uit de eerste zin en niet aan 

jonge academici (l've been following your ". 

with great interest). Het hoofddoel van de 

brief is dan ook om haar zorgen te uiten. 

Susan Rowntree geeft al eerder aan dat ze een 

situatie als in Walkerton zag aankomen door enorme 

bezuinigingen ('cuts') die grote risico's met zich mee 

brachten: 'I foresaw a Walkerton event happening in 

Canada'. 

Niet B succeeded =geslaagd; ze is juist niet geslaagd, 

maar opgestapt omdat ze voorzag dat ze 

de veiligheid van de mensen niet meer kon 

waarborgen. Haar taak ('mandate') was om de 

mensen te beschermen. In haar ogen kon zij 

haar taak niet meer uitvoeren door de enorme 

bezuinigingen ('cuts') dus wilde ze niet de 

verantwoordelijkheid hebben als het echt fout 

zou gaan. 

Niet C Er is hier geen sprake van een breder 

perspectief. Wat gebeurde in Walkerton was 

precies zoals Susan Rowntree had voorspeld. 

Ze bevestigt dus dat precies dat gebeurde wat 

zij had voorzien. 

Niet D Ze voelt zich niet persoonlijk verantwoordelijk 

voor wat er in Walkerton is gebeurd omdat ze 

het juist van te voren had voorspeld en om die 

reden is vertrokken. Zij geeft duidelijk aan dat 

de oorzaak ligt bij te drastische bezuinigingen. 

Tekst 4 

The raw and the clicked 

Oriëntatie vooraf 

Op het eerste gezicht geeft de titel van deze tekst 

niet heel veel houvast. Het vertaalt zich letterlijk als 

'het rauwe en het geklikte', en afgeleide van 'the 

raw and the cooked'. Er zijn ook geen plaatjes die 

verduidelijking geven. Dan geeft de eerste alinea meer 

duidelijkheid. Het gaat over het online verkopen van 

boodschappen, dus ook verse procucten als groente en 

fruit. Dan is de titel wél duidelijk. 

De tekst komt uit The Economist (2013), een grote 

Britse krant met een duidelijke (politiek liberale) 

mening. 

Uitwerking van de vragen 

5. B 

Morrisons is laat ten opzichte van de concurrenten 

met online verkopen, want de concurrenten zijn meer 

dan 10 jaar geleden al online gegaan ('Morrisons' 

competitors have been selling broccoli and baby 

food via the internet tor more than a decade'). Dit 

merkte Morrisons aan dalende verkoopcijfers en het 

verlies van klanten aan de concurrenten: 'lt paid with 

falling market share and the defection of some of its 

best customers to Tesco and Ocado, an online-only 

supermarket', dus na tien jaar zijn ze overstag. 

Niet A Er wordt nergens gesproken over het kopiëren 

van bedrijfsmodellen. Morrisons gaat nu pas 

online terwijl de concurrenten al 10 jaar via 

internet hun producten aanbieden. 

Niet C Het wordt in deze alinea niet genoemd of de 

redenen die Morrisons had om electronische 

handel te vermijden ('shunned e-commerce') 

gegrond ('va lid' ) waren. Het komt vooral 

duidelijk naar voren dat de keuze om niet 

online te gaan marktaandeel en klanten heeft 

gekost (zie B). 

Niet D Juist niet. Morissons loopt achter op 

de concurrenten. Het vermeed online 

verkopen ('shunned e-commerce') terwijl de 

concurrenten al 10 jaar online zijn: 'Morrisons' 

competitors have been selling broccoli and 
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baby food via the internet for more than a 

decade'). 

6. (alinea) 3 

'a profit-sapping distraction' vertaalt zich als een 

winst-ondermijnende afleiding. Het moet dus duidelijk 

worden dat online verkopen veel geld kost. Dit 

wordt duidelijk in alinea 3. '". they fret that online 

commerce will shrivel (verschrompelen) sales in 

stores but not the casts associated with them'. Er 

worden voorbeelden gegeven waaruit blijkt dat online 

verkopen en bezorgen van boodschappen meer kost 

dan het oplevert. 

7. D 

Vooral de laatste zin maakt duidelijk dat de online 

verkoop van dagelijkse boodschappen wereldwijd een 

grote ontwikkeling door zal maken. Op dit moment 

is de online verkoop van boodschappen in Groot

Brittanië nog maar goed voor 5% van van de totale 

verkoop, 'But it is growing tast everywhere'. Dus er zal 

snel verandering inkomen. 

Niet A In de tekst staat dat het online verkopen van 

dagelijkse boodschappen een kostbare en 

arbeidsintensieve aangelegenheid is. Er wordt 

echter ook gesteld dat Morrisons zijn klanten 

kwijt raakte aan de concurrenten omdat ze 

nog niets online verkochten. Het is dus wel 

degelijk een effectieve marketing tactiek. 

Niet B Op dit moment worden nog maar weinig 

dagelijkse boodschappen online gedaan 

maar de auteur verwacht in de toekomst juist 

een toename in de online verkoop: 'But it is 

growing tast everywhere'. 

Niet C In Groot-Brittannië is blijkbaar de online 

verkoop van boodschappen al verder dan 

8. 1 Niet 

in andere landen ('in Britain, where it has 

gone furthest'). De tekst geeft juist aan dat 

het besluit van Morrisons om online te gaan 

verkopen ook buiten Groot-Brittannië gemerkt 

zal worden: 'Morrisons' change of heart 

(ommezwaai) will be noticed beyond Britain'. 

Er wordt alleen gesproken over de inzet van personeel 

bij online verkopen (zij zouden eventueel de gekochte 

items uit de schappen moeten halen). Er wordt 

nergens gesproken over opnieuw opleiden. 

2 Wel 

De bezorgkosten zijn inderdaad hoog, hoger dan wat 

de klanten ervoor betalen. 'home deliveries': 'even in 

thickly settled Britain each one casts grocers around 

flO ($16), but shoppers typically pay little more than 

f3'. 

3 Niet 

Er wordt gesproken over 'low-value items', dus 

goedkope producten waarvoor de winstmarges 

heel klein zijn. Er wordt nergens gesproken over 

aanbiedingen. 

4 Niet 

Ook dit wordt niet genoemd. Wel is het zo dat klanten 

soms terugdeinzen ('recoil') als zij vervangende 

producten ('substitutions') krijgen in plaats van de 

producten die zij hadden besteld. 

9. c 

In alinea 5 worden voorbeelden gegeven waaruit 

blijkt dat online boodschappen verkopen een riskante 

onderneming blijft. Onder de eerste pioniers zaten 

'spectacular wipeouts' (uitschakeling, ze werden 

weggevaagd). Webvan uit Californië ging failliet, Ocado 

uit Groot-Brittannië heeft nog (bijna) niets verdiend 

en Tesco, de enige die winst lijkt te maken houdt er 

volgens de tekst een ondoorzichtige boekhouding op 

na ("murky' accounting'). 

Niet A afford =veroorloven; dit wordt eerder wel 

genoemd (in alinea 4), maar in alinea 5 wordt 

juist benadrukt dat online verkopen riskant is 

voor bedrijven. 

Niet B Hoewel dit waarschijnlijk waar is, wordt dit 

nergens in de tekst genoemd of gesuggereerd. 

Niet D Er wordt in deze alinea geen concreet 

onderscheid gemaakt tussen grote en kleine 

bedrijven. 

10. (alinea's) 1 en 4 

Dat bedrijven het zich niet kunnen veroorloven om niet 

mee te gaan in de online verkoop ('can't afford nono 

play') wordt allereerst duidelijk in alinea 1. Morrisons 

koos ervoor om niet online te gaan en moest het 

bekopen met teruglopend marktaandeel en het 

afscheid van grote klanten ('lt paid with ... an online

only supermarket'). 

In alinea 4 wordt duidelijk dat bedrijven hun beste 

klanten zouden kunnen verliezen als ze niet mee gaan 

in de online handel: 'Vet to shun (mijden) online is 

to risk losing grocers' (kruidenier, supermarkt) best 

customers: prosperous (welvarend) families and these 

with children'. 

Tekst 5 
A new reading of the old sob 
story 

Oriëntatie vooraf 

Het lijkt een tekst om van te huilen. Op de foto's zien 

we 8 veschillende mensen huilen. Uit de titel 'A new 



reading of the old sob story' kunnen we opmaken dat 

de tekst inderdaad iets met huilen te maken te heeft 

('sob' =snikken). We gaan 'de oude tranentrekker (sob 

story)' op een nieuwe manier lezen. 

De tekst komt van theguardian.com (2013), één 

van de meest gelezen en gerespecteerde Britse 

kwaliteitskranten. 

Uitwerking van de vragen 

11. B 

De tekst begint met het prijzen van Darwins 

gevolgtrekkingen als het gaat om raadsels zoals die 

van de staart van de mannetjespauw ('peacock's tail'). 

'Charles Darwin's powers of evolutionary deduction 

(afleiding, gevolgtrekking) were second to none 

(ongeëvenaard)'. Maar waar het ging om de menselijke 

neiging ('propensity') om te huilen ('weep') was hij het 

spoor bijster ('at a loss'). 

Niet A Er wordt in alinea 1 niets gezegd over andere 

wetenschappers ('scientists'). Bovendien 

wordt zijn aanname over de pauw blijkbaar 

nog steeds geaccepteerd als waar. 

Niet C Er wordt hier alleen gezegd dat Darwin er 

naast zat wat betreft de menselijke neiging om 

te huilen. Hij is er niet uitgekomen wat daar 

de reden voor was. Er worden geen uitspraken 

gedaan over emoties. 

12.D 

In al deze theorieën kijken ze naar de functie van 

huilen vanuit een evolutionair perspectief. Hoe heeft 

de moderne mens zich ontwikkeld en waarvoor zou 

huilen hebben kunnen dienen? 

Niet A Deze theoriën wijken allemaal af van Darwins 

conclusie (in alinea 1) dat huilen geen functie 

zou hebben ('finally carne to the conclusion 

tears do not serve a function'). De theoriën in 

alinea twee gaan er juist wel van uit dat huilen 

een functie heeft. 

Niet B Dit geldt niet voor alle theoriën die genoemd 

worden. Zo wordt bij het voorbeeld van de 

'witte vlag' wel degelijk ingegaan op een 

sociale functie van het huilen. Het zou een 

signaal zijn dat iemand geen kwaad in de zin 

heeft. Tranen vertroebelen ('blurring') immers 

het zicht wat iemand kwetsbaar maakt. 

Niet C Ook dit geldt niet bij alle voorbeelden. 

'Physical factors' zijn lichamelijke factoren die 

het huilen veroorzaken ('trigger'). Maar in 

het voorbeeld van 'de witte vlag' spelen heel 

andere factoren mee. 

13.A 

elaborate = uitweiden; In alinea 2 worden voorbeelden 

gegeven van redelijk recente theoriën over waarom 

mensen huilen. Alinea 3 benoemt nog een theorie, de 

theorie die momenteel het meest gangbaar lijkt te zijn 

('enjoying the widest currency'). Alinea 3 gaat dus 

verder op wat in alinea 2 begon. 

Niet B highlight= benadrukken; er wordt in alinea 

3 een heel nieuwe theorie gegeven die op 

dit moment het meest waarschijnlijk lijkt. 

Het grijpt dus niet terug op wat er in alinea 2 

gezegd is maar bouwt er op voort. 

Niet C illustrate =illustreren; er wordt in alinea 3 

een heel nieuwe theorie gegeven die op dit 

moment het meest waarschijnlijk lijkt. Het 

grijpt dus niet terug op wat er in alinea 2 

gezegd is maar bouwt er op voort. 

Niet D support= ondersteunen, onderbouwen; het 

voorbeeld in alinea 3 staat in principe los 

14.A 

van de voorbeelden in alinea 2. Het is een op 

zichzelf staande theorie. 

advantageous =gunstig , voordelig; er wordt gesteld 

dat een persoon die huilt zich kwetsbaar en nederig 

opstelt ('appeasement' =geruststelling, kalmering 

en 'supplication' =smeekbede). In de zin rond het 

gat wordt uitgelegd waarom dat vanuit de evolutie 

goed van pas zou komen. Het is een manier om 

groter wederzijds vetrouwen en sociale verbinding 

te bewerkstelligen ('a means of promoting greater 

mutual trust and social connectedness'). 

Niet B controversial =controversieel, omstreden; er 

wordt in de zin rond het gat uitleg gegeven 

over wat het voordeel is van het feit dat 

huilen een kalmerende invloed heeft. Er is 

geen aanleiding om aan te nemen dat dit ooit 

omstreden was. 

Niet C exceptional =uitzonderlijk; er is geen reden 

om aan te nemen dat huilen uitzonderlijk was 

in de eerste menselijke gemeenschappen. 

De tekst wil juist uitleg geven over waarom 

we huilen, beredeneerd vanuit de evolutie. 

Het was dus een handig middel om 

gemeenschappen te versterken. 

Niet D irrelevant= irrelevant; het was juist heel 

relevant. Door te huilen werden wederzijds 

vertrouwen en binding tussen de mensen 

versterkt. 

Niet E reckless =roekeloos; de woorden 'as a means 

of promoting greater mutual trust and social 

connectedness' geven aan dat de gevolgen 

positief zijn (zie A). Roekeloosheid heeft een 

negatieve connotatie, dus dat past hier niet. 



15. A 

Er wordt simpelweg nergens een voorbeeld genoemd 

waaruit blijkt dat frustratie tot tranen kan leiden. 

Niet B Dat tranen veroorzaakt kunnen worden door 

iets zonder emotionale betekenis wordt 

gedemonstreerd in het voorbeeld van de 

ui: 'Sometimes, as when we weep while 

chopping an onion, tears may signify nothing 

at all' 

Niet C Dat tranen van blijdschap bestaan wordt 

geïllustreerd met het voorbeeld van de 

Olympische Spelen in Londen: 'tears are 

sometimes associated with joy (blijdschap) 

and ecstasy (uitgelatenheid, vervoering) rather 

than grief and sorrow- hence (vandaar) the 

mass emotional displays during the London 

Olympics'. 

Niet D Meeleven met anderen die onrecht wordt 

aangedaan ('wronged') wordt ook beschreven: 

'Tears can also be moral, signifying our 

sympathy with an injustice (onrecht)'. 

Niet E Rouwen om een verlies ('mourning a loss') 

is een voorbeeld van 'an expression (uiting) 

of profound (diep) grief (verdriet) or sadness 

(droefheid)' 

16. 1 We/ en Niet 

Volgens de aanvulling op het correctievoorschrift 

mogen beide antwoorden worden goedgerekend. 

Dat de redenen om te huilen door de eeuwen heen 

zijn veranderd, wordt direct duidelijk in de eerste zin 

van alinea 7: 'tears are also subject to (onderhevig 

aan) shifting (verschuivende, veranderende) cultural 

and historica! readings, symbolising piety (vroomheid) 

and sensitivity in one age (tijdperk) and hysteria and 

weakness in another'. het is ook mogelijk om de vraag 

anders te interpreteren: het zijn niet de redenen die 

zijn veranderd, het is de perceptie. Wat bijvoorbeeld 

'gevoelig' was in het ene tijdperk, werd als hysterisch 

beschouwd in het volgende. 

2 Niet 

Dit staat nergens vermeld. Er staat juist dat het geloof 

dat huilen helpt om de geest gezond te houden 

wijdverbreid is ('there is a widespread belief that 

crying is emotionally cleansing (reinigend)') maar 

niet bewezen: 'but evèn this may be a construct 

(constructie, concept)'. 

17. A 

acknowledged =erkend; wat alinea 8 laat zien is dat 

huilen niet alleen troostend werkt in het bijzijn van 

familie of vrienden (zoals beschreven in alinea 7), maar 

dat het belangrijkste is dat we het idee hebben dat 

ons gevoel gehoord en/ of gezien wordt. Dit wordt 

geïllustreerd met het voorbeeld van de monniken die 

in principe alleen zijn bij het laten van hun tranen, 

maar die geloven dat hun tranen worden gezien door 

God. 

Niet B concealed =verborgen; juist niet! We willen 

gezien worden. Het gaat er juist om dat we 

het gevoel hebben dat iemand, al is het een 

symbolisch figuur, ons gevoel erkent. (zie A). 

Niet C investigated =onderzocht; er is nergens 

aanleiding in de tekst om aan te nemen 

18. 18-1 d 

dat mensen willen dat hun hulpeloosheid 

onderzocht wordt. Het gaat om de sociale, 

troostende functie die tranen hebben in het 

bijzijn van anderen. 

De zin voor het gat maakt duidelijk dat Darwin geen 

evolutionaire verklaring kon vinden voor tranen en 

daarom aannam dat ze geen functie hebben: 'finally 

carne to the conclusion tears do not serve a function'. 

Antwoord d geeft nogmaals dezelfde boodschap, 

dat we tranen moeten zien als een nutteloos 

('purposeless') en incidenteel fenomeen. 

18-2 a 

In de zin voor het gat wordt beschreven dat dieren 

naarmate ze ouder worden geen noodsignalen 

('distress signals') meer uitzenden ('emit') omdat dat 

te gevaarlijk wordt. Antwoord a geeft aan dat dit bij 

mensen anders ligt. Zij stappen naarmate ze ouder 

worden over van een geluidssignaal ('acoustic signal') 

naar een visueel signaal, dus alleen de tranen zonder 

het geluid. 

18-3 b 

In alinea 7 wordt beschreven dat tranen vooral 

effect lijken te hebben als ze gezien of gedeeld 

worden met een ander. Dit is zelfs onderzocht in een 

laboratorium. Mensen voelden zich na het zien van 

een tranentrekker alleen beter als ze samen waren met 

anderen. Antwoord b vult dit aan: huilen is minder van 

belang als niemand getuige is van de tranen. 

Niet c Dit antwoord sluit nergens aan bij de tekst. 

Tekst 6 
Counsel against despair 

Oriëntatie vooraf 

Aan de eerste regel onder de titel is direct te zien dat 

het gaat om een recensie. Hier worden de titel, auteur, 

de prijs en het aantal pagina's benoemd van het boek 

waar deze recensie over gaat. De titel van de tekst is 

Counsel against despair, oftewel Raad tegen wanhoop. 

De titel van het boek is 'Just Mercy (genade): A 

Story of Justice (rechtvaardigheid) and Redemption 

(verlossing)'. Het wordt dus duidelijk dat het in ieder 



geval te maken heeft met rechtvaardigheid of juist een 

gebrek aan rechtvaardigheid, gezien het feit dat het 

boek een advies lijkt te zijn tegen wanhoop. 

De tekst komt uit FT Weekend (2015), het weekend 

magazine van de Financial Times. 

Uitwerking van de vragen 

19.B 

Er wordt een aantal opvallende zaken genoemd zoals 

de enorme hoeveelheid gevangenissen in America en 

het hoge percentage zwarte mannen dat vast komt te 

zitten. De laatste zin maakt duidelijk dat deze zaken 

wel eens te maken zouden kunnen hebben met een 

gebrekkig rechtssysteem: 'the failures (mislukkingen) 

of the administration of crimina! justice (strafrechtelijk 

systeem)'. 

Niet A Het gaat hier wel om een falend 

rechtssysteem, maar dat zit niet per se 

alleen in een slechte aanpak van de oorzaken 

van hoge misdaadcijfers ('fail to address' = 

verzuimen aan te pakken). Het gaat erom dat 

het systeem in zijn geheel faalt, omdat het niet 

rechtvaardig is. 

Niet C De overvolle gevangenissen ('penal 

institutions' =penitentiaire inrichtingen) zijn 

slecht één van de symptomen van een falend 

rechtssyteem. Dit is niet de kern van het 

probleem. 

20.D 

Numbing = verdovend, afstompend; de getallen die 

genoemd worden zijn enorm. Net na het gat staat 

'but', en het woord 'but' introduceert een contrast 

of tegenstelling. Het woord in het gat moet dus een 

tegenstelling zijn van wat erna komt. In de handen 

van Bryan Stevenson krijgen de statistieken betekenis 

'meaning, a human face'. Dat betekent dat we 

er eerder niet zo veel mee konden: het had geen 

betekenis. De getallen zijn zo enorm dat we er niets 

meer bij voelen als niet iemand er betekenis aan geeft. 

Niet A controversial =controversieel, omstreden; 

zoals ze hier in de tekst gebracht worden, 

zijn deze cijfers absoluut. Er wordt nergens 

aangegeven dat de cijfers betwist worden. 

Niet B insightful =inzichtelijk, verhelderend; juist 

niet! de getallen zeggen eigenlijk juist 

niets, totdat Bryan Stevenson de cijfers een 

21.A 

Het wordt duidelijk dat Stevenson weet waar hij het 

over heeft: 'As a lawyer, he has experienced racism 

first-hand' maar legt hier niet de nadruk op: 'Vet 

Stevenson offers us only snippets (snippers) of his 

personal life, tor he has not written a book about 

himself' 

Niet B Het idioom 'to go to great lengths' betekent 

'ver gaan'. Stevenson is echter niet bewust 

ver gegaan in de voorbereidingen voor zijn 

beroep. Hij is niet voor zijn werk in een 

gescheiden gemeenschap opgegroeid. Dit 

is nou eenmaal gebeurd en zijn ervaringen 

neemt hij mee in zijn beroep als advocaat. 

Niet C De keuzes die Stevenson in zijn boek 

heeft gemaakt worden hier niet specifiek 

aangehaald. 

Niet D De nadruk ligt juist niet op hem en zijn 

ervaringen (zie A). Zijn boodschap wordt 

duidelijk zonder dat het boek over hem gaat. 

22.C 

De recensent heeft maar één probleempje, één 'maar', 

met het boek ('My only quibble with Just Mercy is ".') 

en dat is dat is dat 'Stevenson renders (weergeven) 

conversations in quotation marks ('aanhalingstekens'), 

conversations that happened years ago'. Hij zet dus 

alle gesprekken tussen aanhalingstekens alsof deze 

letterlijk zo gesproken zijn ook al is dat niet meer terug 

te halen. 

Niet A Er wordt nergens gezegd dat het boek te 

langdradig zou zijn of irrelevante materie 

aandraagt. Integendeel, de recensent geeft 

juist aan dat zijn enige commentaar niets 

afdoet aan de inhoud en het belang van het 

boek: 'those objections do not weaken the 

substance and importance of this book' 

Niet B Het gaat er niet om dat Stevenson te veel 

op oude rechtzaken zou leunen. Het gaat 

de auteur erom dat hij oude gesprekken 

weergeeft alsof ze letterlijk geciteerd zijn. 

Niet D Het wordt niet gezegd dat dit boek al 

verplicht studiemateriaal is. Het wordt wel 

aangeraden als verplicht studiemateriaal door 

de recensent, die het boek hier uitermate 

geschikt voor vindt. Alleen ontbreekt voor 

dit doel de inhoudsopgave die het wel zou 

moeten hebben als studieboek. 

menselijk gezicht geeft (zie ook D). 23. A 

Niet C misleading =misleidend; er wordt nergens in 

de tekst geschreven of gesuggereerd dat de 

statistieken misleidend zijn. Het gaat er vooral 

om dat ze weinig zeggen totdat het verhaal 

achter de getallen duidelijk wordt. 

Ethica! obligations =ethische plicht; de hoofdtaak van 

de aanklager ('prosecutor') is om recht te doen en 

niet om de rechtszaak te winnen: 'the primary duty 

of the prosecutor is not to gain a conviction (een 

veroordeling verkrijgen) but to do justice'. Dit is de 

ethische plicht van een aanklager. 



Niet B greedy image= hebzuchtig imago; om het 

rechtssysteem te hervormen en verbeteren 

zal het juist niet goed werken als aanklagers 

allemaal hun hebzuchtige imago waar maken. 

Het systeem moet juist rechtvaardiger worden. 

Niet C politica! idea =politieke ideeën; het gaat niet 

om de politieke opvattingen van advocaten. 

Hier wordt niet over gesproken. Het gaat 

er om dat zij hun morele plicht vervullen, 

namelijk recht doen. 

Niet D Het doel van aanklagers zou moeten zijn om 

het recht te laten zegevieren. Het gaat niet om 

hun sociale status, maar om hun morele plicht 

(zie A). 

24.C 

Scott Turow is een Amerikaanse schrijver en advocaat. 

Ook als je niet bekend bent met zijn werk weet je dat 

een roman ('novel') geschreven wordt voor vermaak, 

het moet mensen boeien. Er is spanning ('suspense') 

die maakt dat de lezer door wil lezen. Dit is dus ook het 

geval bij Stevensons boek. 

Niet A Het gaat hier niet zo.zeer om fascinerende 

informatie. Het is een positieve beschrijving 

van de schrijfstijl, een mening. 

Niet B Er wordt nergens gezegd dat Stevenson hulp 

heeft gehad bij het schrijven van zijn boek. 

Er wordt alleen een vergelijking gemaakt 

met een andere auteur als het gaat om 

spanningsopbouw. 

25. Een antwoord met de volgende strekking: 

dat aanklagers zelden bestraft worden (voor 

wangedrag bij het uitvoeren van hun beroep) 

Eerst wordt gezegd dat 'A book could be written 

about prosecutorial misconduct (wangedrag van de 

aanklager)'. Er kan dus een boek worden geschreven 

over aanklagers die zich misdragen, dus er is blijkbaar 

heel veel over te vertellen. Er zijn veel voorbeelden van 

te geven. Van al die aanklagers worden er maar weinig 

bestraft ('sanctioned'). Een lijstje met namen van 

bestrafte aanklagers zou passen op twee bladzijden. 

26. B 

De eerste zin van alinea 7 geeft aan dat Stevenson 

in staat is om het beste in de mensen te zien ("the 

better angels of our nature" verwijst naar een ander 

boek waarin wordt gesteld dat de mens over de 

jaren heen minder gewelddadig is geworden). Hij ziet 

genade, waardigheid en menselijkheid ('grace, dignity, 

humanity'). Van deze opstekers wordt een aantal 

voorbeelden genoemd. 

Niet A Er wordt niet gesproken over 

onnauwkeurigheden ('inaccuracies'). 

Niet C Het doel van het boek wordt niet specifiek 

benoemd in alinea 7. In de voorbeelden gaat 

het er juist om positiviteit te laten zien. Het 

goede in de mens wordt benadrukt. 

Niet D Het voorbeeld van 'Mrs Williams' is geen 

oproep aan verdachten. Verdachten worden 

nergens direct aangesproken. Het voorval 

wordt beschreven als een voorbeeld van een 

waardige en moedige reactie op intimiderend 

gedrag van een rechtbankmedewerker. 

Tekst 7 
Cops and Cameras 

Oriëntatie vooraf 

De titel lijkt overduidelijk. De tekst gaat over agenten 

en camera's. De foto bij de tekst geeft nog verdere 

verduidelijking: het gaat om camera's die de agenten 

bij zich dragen, zoals bijvoorbeeld op de foto op een 

bril. Wat zouden ze er mee filmen en wat gebeurt er 

met het opgenomen materiaal? 

De tekst komt van de site npr.org (2014), een 

Amerikaanse non-profit multi-media nieuwsorganisatie 

en radiomaker, die zich wil richten op diepgaande 

verslaggeving. 

Uitwerking van de vragen 

27. (the process of) reform/ transparency / (unvarnished) 

re-creation (of what happened) 

De politie wil vernieuwing ('reform') en wil 

transparantie, openheid ('transparancy') zodat 

agenten de waarheid over een omstreden 

politieoptreden (zoals die bij de 'Danziger Bridge 

episode') niet in de doofpot kunnen stoppen. 

28.D 

re-examine = heronderzoeken, heroverwegen; in 

alinea 1 wordt verteld dat politie in Amerika meer 

transparantie wil en daarom met camera's gaat 

werken. Camerabeelden lijken de oplossing te zijn die 

moet zorgen voor hervorming en openheid over het 

handelen van politieagenten. Alinea 2 bekijkt dezelfde 

situatie (politie met camera) op een andere manier, 

'wat als ... '. Alinea 2 heroverweegt dus het punt wat 

eerder genoemd werd in alinea 1 en haalt er andere, 

niet eerder genoemde mogelijkheden bij. 

Niet A contradict = tegenspreken; alinea 2 bekijkt 

dezelfde situatie vanuit andere invalshoeken. 

Het weidt uit over wat eerder gezegd is, maar 

het spreekt alinea 1 niet tegen. Het is óók een 

mogelijkheid. 

Niet B illustrate =illustreren; illustreren wordt over 

het algemeen gedaan door het geven van 

voorbeelden of uitleg. Alinea 2 geeft echter 

een heel andere kijk op de zaak dan alinea 1. 
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Niet C mock =bespotten; er is geen sprake van spot. 

29.A 

Spot heeft eigenlijk als doel iets of iemand 

belachelijk te maken. Dat is hier niet het geval. 

Het is een oprechte zorg bij het gebruik van de 

camera's. 

access =toegang; alinea 3 maakt met een voorbeeld 

duidelijk dat alleen het maken van de beelden nog 

geen garantie is dat ze ook toegankelijk zullen zijn. Het 

kostte Ursula Price moeite om de beelden die ze nodig 

had in haar bezit te krijgen. 

Niet B capacity =capaciteit; er wordt nergens 

geschreven of gesuggereerd dat er te weinig 

capaciteit zou zijn. Het probleem zit hem 

vooral in het krijgen van toestemming, 

wettelijke barrières en boetes en leges ('There 

have ." public records rules'). 

Niet C money= geld; geld is geen probleem in de 

zin dat er te weinig geld beschikbaar is om 

het systeem met de camera's een succes 

te maken. Er worden wel boetes en leges 

genoemd, maar dat zijn meer administratieve 

belemmeringen die de toegang tot de beelden 

vertragen. 

Niet D regulations =reglement, verordening; net als 

bij C, zijn ook de reglementen een onderdeel 

van de grotere toegangsproblemen (zie A). 

30.1 Niet 

Er wordt nergens in de tekst gesteld dat de politie 

opnames heeft verwijderd. Er wordt alleen gezegd dat 

een politieagent in eerste instantie aangaf dat er geen 

opnames waren die er later wel bleken te zijn ('When 

she asked ".video, after all'). 

2 Niet 

Er wordt niet gezegd dat er geen systeem is om de 

opnames te archiveren, alleen dat het krijgen van 

toegang tot de beelden heel lastig is: 'the whole 

system tor finding out what videos the police have is 

clunky (onhandig, knullig)' 

3 Niet 

Er waren wat problemen met het krijgen van 

toestemming voor het bekijken van materiaal dat is 

opgenomen in het openbaar register ('public records'); 

deze zijn niet zomaar vrij toegankelijk. Er wordt niets 

gezegd over de politie zelf. 

4 Niet 

De boetes ('fines') waren niet voor burgers i.v.m. de 

politieopnames. De boetes waren voor de afdeling 

van de politie die zich niet heeft gehouden aan de 

regels die gelden voor het openbaar register: '".and 

judgments (oordeel, vonnis) against the department 

(afdeling), and fines and tees and such tor not 

following the public records rules'. 

31.A 

for instance = bijvoorbeeld; in de zin vlak voor het gat 

wordt gezegd dat openheid pas betekenis krijgt als het 

niet lijkt alsof de video's alleen gunstig zijn voor de 

politie. Als voorbeeld hiervan wordt de afdeling New 

Orleans aangedragen die zijn eigen politieagenten de 

video's laat bekijken voordat ze rapporten schrijven. 

Niet B likewise =evenzo, op dezelfde wijze; 'likewise' 

wordt gebruikt bij het vergelijken van twee 

zeer overeenkomstige dingen. In dit geval gaat 

het helemaal niet om twee vergelijkbare zaken 

maar is het één een voorbeeld van wat eerder 

gezegd is. 

Niet C on the other hand= aan de andere kant, 

daarentegen; 'on the other hand' leidt een 

contrast in. Er is hier geen sprake van een 

contrast maar van een voorbeeld. 

Niet D therefore =daarom; dat New Orleans zijn 

agenten hun video's laat bekijken voordat zij 

hun rapport schrijven is niet het resultaat van 

het eerder genoemde, maar een voorbeeld. 

32.B 

De zin 'the body cameras are changing behavior - on 

the part of the public' maakt duidelijk dat mensen 

('the public') zich anders gaan gedragen ('conduct') 

wanneer ze verteld wordt dat de politie ze filmt. 

Niet A Er wordt in alinea 5 niet gesproken over 

corrupte agenten. Het gaat hier juist over het 

gedrag van de burgers ('random citizens' /'the 

public'). 

Niet C Dit wordt niet genoemd. Er wordt zelfs gezegd 

dat één voetganger ('pedestrian') een beetje 

achterdochtig raakte en meteen vroeg 'What's 

wrong?' Hij was een beetje geschrokken 

('freaked out') van de camera. 

Niet D Lt. Travis St. Pierre laat de technologie zien aan 

willekeurige burgers ('random citizens') en laat 

zien hoe zij reageren. Er wordt niet gesproken 

over de communicatieve vaardigheden (of een 

gebrek daaraan) van de politie. 

Tekst 8 
Bugs a la mode 

Oriëntatie vooraf 

De titel, Bugs a la mode, suggereert dat insecten 

('bugs') weleens veelgevraagd zouden kunnen worden 

of dat ergens al zijn (a la mode= modieus, gewild}. 

Het plaatje laat meteen zien wat we ongeveer kunnen 

verwachten: insecten op brood. Gaan we insecten 

eten? Het onderschrift (onder de foto) geeft in ieder 

geval het vermoeden dat er voordelen aan zitten voor 

zowel de aarde als voor ons. Maar zijn ze ook lekker? 



De tekst komt uit Newsweek, (2013), een wereldwijd 

gelezen nieuwsmagazine. 

Uitwerking van de vragen 

33.C 

Er wordt niet gesproken over verkoop van of 

winstmarges op insecten. De opbrengst zit hem niet 

in een grotere omzet maar in een aanzienlijk kleinere 

impact op het milieu ('raising (fokken) bugs is ... than 

raising mammals' (zoogdieren)). De '18 percent share' 

waarover gesproken wordt gaat over het enorme 

aandeel dat de veehouderij heeft in de uitstoot van 

broeikasgassen ('greenhouse-gas emissions') en heeft 

dus niets te maken met fincanciële winst of aandelen. 

Niet A Dit wordt wel degelijk genoemd in de 

volgende zin: 'raising (fokken) bugs is far 

easier on the environment than raising 

mammals (zoogdieren): crickets (krekels) 

don't need acres of pasture (weide}, nor do 

they belch (uitbraken, spuwen) methane or 

create mountains of manure (mest)' 

Niet B Ook dit wordt genoemd. Het rapport van de 

'U.N.'s Food and Agriculture Organization' 

stelt dat als we de groeiende wereldbevolking 

willen blijven voeden ('if we're going to feed 

the world's growing population'), we insecten 

zullen moeten gaan eten ('bugs need to be on 

the menu' ) . 

Niet D Dit wordt duidelijk uit de zin 'insects are 

highly nourishing (voedzaam); many have 

as much protein (eiwit, proteïne) per gram 

as beef and as many omega-3 fatty acids 

(vetzuren) as fish, plus a bunch of vitamins 

and fiber (vezels)'. 

34.C 

gross =smerig, ranzig; Gordon begint zijn 

demonstraties altijd met een vraag over eieren. Ei 

is een veelgegeten product waarbij niemand veel 

nadenkt over de herkomst. Het is heel normaal om ei 

te eten ('generally accepted'). Maar Gordon brengt 

de herkomst van het ei heel grafisch ('graphic'), dus 

plastisch of beeldend. Zijn woorden maken dat je je 

er meteen een beeld bij kunt vormen en dat zet het ei 

in een heel ander daglicht. Het is dus maar net hoe je 

naar een product kijkt. 

Niet A Het gaat in alinea 2 helemaal niet over de 

voedingswaarde ('nutritional value') van 

producten. Het gaat erom hoe de mens naar 

producten kijkt, wat hun beleving is bij een 

product. Dat is namelijk een kwestie van 

cultuur: 'a question of cultural conditioning' 

Niet B Gordon ontkent ('denying') niets in deze 

alinea. Hij geeft een duidelijk voorbeeld 

waaruit blijkt dat de beleving van een product 

een kwestie is van cultuur en gewenning ('a 

question of cultural conditioning') en van de 

manier waarop je het product benadert. Hij 

gaat niet in op persoonlijke smaak. 

Niet D Dit is op zich waar, maar het heeft niets te 

maken met de smaakbeleving ('gross') en 

wordt niet genoemd in alinea 2. 

35. B 

instead = in plaats daarvan; voor het gat zegt Gordon 

dat wanneer mensen insecten gaan eten, ze er niet 

uit zullen zien zoals in zijn boek (als hele insecten 

in tempura(= in een laagje beslag gedoopt en dan 

gefrituurd)). Want het eten van hele wezens vinden 

we raar, vreemd: 'eating a whole anything is weird'. 

Na het gat geeft hij aan hoe hij denkt dat ze er wél uit 

zullen zien: bijvoorbeeld als 'burgers and sausages' 

of als 'granola' (muesli) of als 'sushi', als verwerkte 

producten dus. 

Niet A however =echter, desalniettemin; 'however' 

wordt wel gebruikt om een tegenstelling 

te introduceren. Hier is echter geen sprake 

van een tegenstelling van de bewering die 

hij eerder maakte. De uitspraak voor het gat 

'Gordon thinks insects will make the leap, but 

when they do, they probably won't look like 

the tempura-fried tarantula in his cookbook' 

en de uitspraak dat het raar is om iets in zijn 

geheel op te eten worden niet tegengesproken 

na het gat. Hier worden alleen voorbeelden 

gegeven van hoe het eten op basis van 

insecten er dan wel uit zal komen te zien. 

Niet C likewise =evenzo, op dezelfde wijze; 'likewise' 

wordt gebruikt bij het vergelijken van twee 

zeer overeenkomstige dingen. Wat voor 

en na het gat genoemd wordt zijn totaal 

verschillende wijzes van bereiding van 

insecten. 

Niet D moreover =bovendien; 'moreover' 

introduceert een toevoeging op wat eerder 

gezegd. Dan zou het in dit geval na het gat 

weer moeten gaan over het eten van dingen 

in zijn geheel. Dat is hier echter niet het geval, 

er wordt juist gesproken over een heel andere 

manier van bereiding. 

36. B 

Gordon verwacht dat mensen wel insecten zullen gaan 

eten ('insects will make the leap' = insecten zullen 

de sprong maken/ de stap zetten). De rest van alinea 

3 laat zien hoe die 'sprong' uiteindelijk gemaakt zal 

worden. Mensen zullen insecten niet in zijn geheel 

willen eten: 'The idea of eating a whole anything is 

weird', maar wel als verwerkte producten, bijvoorbeeld 

als 'burgers and sausages' of als 'granola' (muesli) of 

als 'sushi'. 
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Niet A De motieven van de verschillende instellingen 

om producten gebaseerd op insecten te 

maken komen niet aan bod, alleen de 

producten waar ze mee bezig zijn. 

Niet C Het belang van het eten van insecten is 

beschreven in alinea 1 en komt niet terug in 

alinea 3. Hier gaat het om de manier waarop 

het eten van insecten aan de man gebracht 

kan worden om het aantrekkelijker te maken. 

Niet D Er wordt nergens gezegd dat rauwe insecten 

schadelijk zouden zijn. De bezwaren die 

worden gemaakt zijn visueel: mensen willen 

niet iets eten wat heel is. 

Niet E Alinea 3 geeft alleen voorbeelden van 

insectenproducten in ontwikkeling die het 

eten van insecten aantrekkelijker kunnen 

maken. Er is hier geen sprake van campagnes 

en er worden ook geen suggesties gedaan ter 

verbetering. 

37. Een antwoord met de volgende strekking: 

dat het populair kan worden/ een kwestie van wennen 

is 

of: dat je mensen insecten kunt laten eten door die op 

sushi te laten lijken/ op een aantrekkelijke manier aan 

te bieden 

of: dat vroeger sushi ook niet werd gegeten en nu wel 

of: dat het al eerder gelukt is om een onbekend/ 

nieuw product geaccepteerd te krijgen 

'lt looks a lot like sushi, which even a few decades ago 

was still regarded (bekeken, gezien) warily (huiverig, 

met wantrouwen) in the West.' Dit geeft aan dat de 

manier waarop we in het Westen naar Sushi kijken 

drastisch veranderd is . Wordt het nu gezien als een 

lekkernij en is het echt helemaal hip om sushi te eten, 

een aantal jaren geleden werd sushi nog met argwaan 

bekeken. De beleving van het eten van insecten zou 

eenzelfde ontwikkeling kunnen doormaken ('follow a 

similar path'), áls het op de juiste manier aan de man 

gebracht wordt ('with the right packaging). 

Tekst 9 
Physical attractiveness and 
careers 

Oriëntatie vooraf 

De foto bij deze tekst valt meteen op. Een beetje 

komisch is het wel: een niet echt aantrekkelijke maar 

wel flink uitgedoste dame (het is een dame, toch?). 

De titel laat zien dat de tekst zal gaan over fysieke 

aantrekkelijkheid ('physical attractiveness') en 

carrières. Zou een knap uiterlijk dan juist een positief 

of een negatief effect hebben op je carrièrekansen? 

De tekst komt van economist.com (2012), een grote 

Britse krant met een duidelijke (politiek liberale) 

mening. 

Uitwerking van de vragen 

38.C 
Het wordt duidelijk dat mensen knappe vrouwen 

positieve eigenschappen toeschrijven uit de zin 

'people tend to project (projecteren) positive 

traits (karaktereigenshappen) onto them, such as 

sensitivity (gevoeligheid) and poise (zelfvertrouwen, 

waardigheid)'. 

Niet A Juist niet! Het wordt juist duidelijk dat knappe 

vrouwen positieve eigenschappen krijgen 

toegeschreven (zie C). 
Niet B Er wordt niet gesproken over de ambities van 

de vrouwen (of mannen), alleen over hun 

uiterlijk en wat voor indruk zij achterlaten 

op mensen. Over mannelijke collega's wordt 

alleen gezegd dat men vaak denkt dat knappe 

vrouwen deze van zich af moeten slaan 

('fend off (afweren) ghastly (afgrijselijk) male 

colleagues'). 

Niet D Stress ten gevolge van het steeds bekeken 

worden komt niet ter sprake. 

39. alinea 2 - e (opzet van het experiment) 

Alinea 2 geeft duidelijk een uiteenzetting van het 

onderzoek van Bradley Ruffle and Ze'ev Shtudiner. 

Er wordt precies aangegeven welke stappen zijn 

doorlopen. 

alinea 3 - c (onderzoeksuitkomsten) 

Alinea 3 geeft duidelijk de resultaten ('results') van 

het onderzoek weer. Voor mannen waren deze zoals 

verwacht, maar bij vrouwen bleek het resultaat 

juist tegen de verwachting in te zijn ('reversed' = 

omgedraaid): knappe vrouwen werd juist minder snel 

een sollicitatiegesprek aangeboden als zij een foto 

toevoegden. 

alinea 4 - b (mogelijke verklaring) 

In alinea 4 wordt een verklaring aangedragen voor 

het onverwachte resultaat uit alinea 3, namelijk dat 

mensen dachten dat knappe vrouwen dom zouden 

zijn ('dumb-blonde hypothesis'), maar deze verklaring 

klopte niet met andere bevindingen zoals te zien is aan 

het woordje 'however' (echter) wat een contrast of 

tegenstelling introduceert: 'there was no correlation 

between perceived intellect and pulchritude 

(schoonheid)'. 

alinea 5 - g (uiteindelijke gevolgtrekking) 

Dan moet de oorzaak dus ergens anders liggen en de 

onaangename ('unpalatable') conclusie is dat het ligt 



aan de jaloezie van de vrouwen die andere vrouwen 

moeten aannemen. 

alinea 6 - f (praktische aanbeveling) 

Een oplossing om te voorkomen dat jaloezie de 

carrière van aantrekkelijke vrouwen in de weg staat 

zou kunnen zijn om geen foto's meer toe te voegen op 

het CV en misschien zelfs geen naam meer. 

Tekst 10 
Shapeshifter 

Oriëntatie vooraf 

Het lijkt een verkoopadvertentie te zijn als we kijken 

naar de naam van het product en de prijs onderaan 

de tekst. Het plaatje laat een foto zien van het 

product, de 'Morpher helmet', een futuristisch ogende 

helm. De titel suggereert dat het product van vorm 

kan veranderen (shape = vorm; shift= veranderen, 

verschuiven) en ook de naam van het product 

ondersteunt dit idee (morph =veranderen). 

De tekst komt uit Focus, (2014) 

Uitwerking van de vraag 

40.A 

compromise =in gevaar brengen; er wordt voor het 

gat vooral gesproken over het gemak van de Morpher 

helm. Maar dat dit gemak ('convenience') niet ten 

koste gaat van de veiligheid blijkt uit het feit dat de 

fabrikant aangeeft dat de helm de veiligheidsnormen 

overtreft ('exceeds most safety standards'). 

Niet B improve = verbeteren; dit klopt niet met de 

zin erna. Hierin wordt gesteld dat de helm 

veiliger is dan de voorgeschreven normen. 

Als het gemak de bescherming van de helm 

niet zou verbeteren zou de helm niet de 

veiligheidsnormen overtreffen. 

Niet C require =vereisen; het gaat hier om een 

valhelm die bedoeld is om iemands hoofd te 

beschermen. Het gebruikersgemak verandert 

niets aan het doel van de helm: bescherming 

is dus een vereiste. 

Tekst 11 
Jury duty information 

Oriëntatie vooraf 

Een hele lap tekst met 2 vragen waarbij expliciet 

wordt vermeld dat je eerst de vragen moet lezen 

voordat je de tekst gaat lezen. Grote kans dus dat je de 

antwoorden kan vinden zonder de tekst echt te lezen. 

De titel luidt 'Jury Duty Information' en de tekst is 

afkomstig van scd.uscourts.gov (2014), de website van 

de rechtbank van de Verenigde Staten (te zien aan 

'US courts' in de naam van de site). 'Duty' betekent 

'taak, plicht' en in dit geval gaat het om de plicht 

van Amerikanen om in een jury plaats te nemen bij 

rechtszaken als zij daarvoor worden opgeroepen. 

Uitwerking van de vragen 

41. (a) hardship excuse 

Onder het 2• kopje 'Notification of Jury Duty' 

wordt alle informatie gegeven over de kennisgeving 

('notification') van de oproep tot jurylid. Dus, hoe 

zo'n oproep in zijn werk gaat. Hieronder wordt ook 

beschreven wat er allemaal in het pakket zit wat je 

thuisgestuurd krijgt, o.a. de 'procedure to request 

a hardship excuse'. 'Request' betekent 'verzoek' en 

'hardship' betekent 'tegenspoed, moeilijkheden'. 

'Excuse' betekent 'reden' Het gaat dus in feite om een 

verzoek om vanwege persoonlijke omstandigheden je 

juryplicht niet te hoeven vervullen. 

42. Full time 

Deze is makkelijk te vinden als je gebruik maakt van 

de kopjes. We zijn op zoek naar vergoedingen, dus 

we kijken meteen naar het kopje 'compensation' 

(vergoeding). Hier staat wat een jurylid 

normaalgesproken krijgt. Maar, 'Full time federal 

government employees do not receive an attendance 

fee (aanwezigheidsvergoeding)'. Dus, mensen die 

voltijd voor de federale overheid werken krijgen geen 

aanwezigheidsvergoeding. 


