
Tekst 1 
Every student succeeds 

Orientatie vooraf 

Op de foto zien we Ba rack Oba ma, die toen deze tekst 

werd geschreven president van Amerika was. Het 

lijkt een formele geburtenis waarbij hij iets schrijft. 

ledereen om hem heen kijkt verwachtingsvol naar 

de president. De titel geeft aan dat elke student zal 

slagen ('to succeed'). Waarin zal elke student slagen? 

En wat heeft de president hier mee te maken? Het 

artikel komt van washingtonpost.com (2015), een van 

de grootste en oudste kranten in Amerika, die wordt 

gepubliceerd in Washington DC, de politieke hoofdstad 

van Amerika. 

Uitwerking van de vragen 

1. B 

De woorden die de auteur gebruikt om deze nieuwe 

wet te beschrijven zijn zeer positief. Hij spreekt van 

'een cadeau' ('a gift') voor kinderen. Dit zegt hij zowel 

aan het begin als aan het eind van de tekst. Hij kan de 

wet dus absoluut waarderen, dus highly appreciative 

(zeer waarderend) past hier het best. 

Niet A De schrijver is niet completely objective 

(helemaal objectief). Objectief betekent dat 

alleen de feiten warden genoemd. Dat is 

niet het geval omdat hij met zijn taalgebruik 

waardering laat blijken. Door positief te 

spreken over de wet (hij noemt het een 

cadeau voor kinderen) wordt zijn mening 

duidelijk uit de tekst. 

Niet C Mildly mocking betekent 'licht spottend' en 

daar is geen sprake van in deze tekst. De 

auteur is oprecht positief over de kansen die 

deze nieuwe wet Amerikaanse kinderen zal 

brengen en onderbouwt dit door te stellen dat 

deze wet het gat zou kunnen dichten tussen 

rijke en arme kinderen. 

Niet D Rather critical betekent 'tamelijk kritish' maar 

de auteur uit in dit artikel geen kritiek op de 

nieuwe wet. 

2. (kans)arme kinderen I kinderen uit (kans)arme 

gezinnen I kinderen uit families met lage inkomens of 

students from low-income families 

Mr Rothstein, de schrijver van dit artikel, legt uit dat 

kinderen uit rijke gezinnen betere kansen hebben op 

school omdat zij buiten school meer mogelijkheden 

hebben om zich te ontwikkelen. Zo ontstaat een 

gat tussen hen en de kinderen van wie de ouders 

deze extra activiteiten buiten school niet kunnen 

betalen. 'By sixth grade (vergelijkbaar met groep 8 

I brugklas), children from affluent (rijk, welgesteld) 

homes have spent 6,000 more hours at enrichment 

(verrijkings-) activities, creating a critical education 

gap.' Deze nieuwe wet 'offers an opportunity (biedt 

een mogelijkheid) to improve (verbeteren) public 

school education through greater adoption (gebruik, 

toepassing) of expanded (uitgebreid) learning 

time and targeting funds (fondsen aanwenden) to 

after-school'. Er warden dus middelen beschikbaar 

gesteld om kansarme kinderen ook de mogelijkheid 

te geven om mee te doen aan ontwikkelings- en 

verrijkingsactiviteiten buiten school. 

Tekst 2 
Buy this handbag 

Orientatie vooraf 

We zien een foto van een tas en volgens de titel 

moeten we deze tas kopen. Maar is dat wel zo? Als 

we de eerste zin van het artikel lezen zien we dat deze 

tekst een ractie is op een eerder geplaatst artikel met 

de naam 'Buy this handbag, save the planet?' Zou 

deze reactie dan positief zijn of niet? Ook dit artikel 

komt van washingtonpost.com (2015), een van de 

grootste en oudste kranten in Amerika. 

Uitwerking van de vragen 

3. E 

Emily Goldman, de schrijfster van dit artikel schrijft 

dat het artikel 'Buy this handbag, save the planet?' 

wederom bewijs ('further proof') is van het feit dat de 

maatschappij drastisch ('radically') moet veranderen 

am klimaatverandering aan te kunnen pakken. 

Blijkbaar werd in het genoemde artikel gesteld dat 

de tas in kwestie beter is voor het milieu dan andere 

tassen, omdat voor de productie van deze tas het leer 

niet is behandeld met chemicalien ('leather-curing 

chemicals') die slecht zijn voor het milieu ('that are 

bad for the environment'). Emily vindt dit echter 

klungelen in de marges ('tuck around the edges'), 

want het maakt maar weinig verschil ('a marginal 

difference') en Emily vindt dat het roer helemaal om 

moet en het klimaatprobleem bij de wortels moet 

warden aangepakt (ze gebruikt beeldspraak om haar 

punt duidelijk te maken: 'yank up by the roots'= met 

wortel en al eruit trekken). We moeten stoppen met 

het kopen ('purchasing') van zoveel materiele dingen 

('material items') als we echt verandering teweeg 

willen brengen. 

Niet A Nergens uit dit artikel blijkt dat Emily 

Goldman deze 'mileuvriendelijke tas' ziet als 

een belangrijke stap in de juiste richting ('an 

important step in the right direction'). Ze vindt 

vooral dat het niets uithaalt en lang niet ver 

genoeg gaat (zie E). 



Niet B Ze heeft het nergens over marketing of 

verkooptechnieken. Het gaat haar puur en 

a Ileen om het milieu en het tegengaan van 

klimaatverandering. 

Niet C Ze geeft duidelijk aan dat ze uberhaupt geen 

vertrouwen heeft in de effecten van dit soort 

'groene' producten op het milieu, omdat het 

probleem zit in de menselijke drang om steeds 

maar onnodig nieuwe dingen te kopen. Ze is 

dus duidelijk tegen het stimuleren ('boost') 

van het verkopen van producten, ook al zijn 

deze 'groen'. 

Niet D Het gaat Emily om het milieu en het tegengaan 

van klimaatverandering, niet om het imago 

van deze bedrijfstak ('industry'). 

4. Besides, we (regel 15) 

Emily Goldman schrijft: 'Besides, we should demand 

(eisen) that the products we buy do not have a 

built-in (ingebouwd) limited (beperkt) life-span 

(levensduur).' Blijkbaar stimuleren producenten 

dus bewust de weggooi- en koopmentaliteit van 

consumenten door ervoor te zorgen dat hun producten 

maar een beperkte tijd meegaan, waardoor mensen 

steeds weer nieuwe producten zullen blijven kopen. 

Tekst 3 
Invisible Boyfriend 

Orientatie vooraf 

De titel van dit artikel is 'Invisible Boyfriend' 

(onzichtbare vriend). Het plaatje ondersteunt de titel 

door een vrouwtje helemaal zwart uit te beelden en 

een mannetje neer te zetten als een grijs stippellijntje. 

Maar waarom is de vriend dan onzichtbaar? 

Het artikel komt van Jawstreetmedia.com {2015}, een 

relatief jonge nieuwssite die zich specifiek richt op 

millennia ls. 

Uitwerking van de vragen 

5. A 

In alinea 3 wordt uitgelegd wat er achter de schermen 

gebeurt als je een berichtje stuurt naar je nepvriend 

en je er eentje terug krijgt. Het wordt duidelijk dat 

de nepvriend niet een persoon is, maar meerdere 

personen. Je bericht kan worden beantwoord door een 

van de 200,000 freelancers die geld verdienen met het 

beantwoorden van berichtjes. 

Niet B Er wordt niets gezegd over 

gebruiksvriendelijkheid van de service in 

vergelijking met andere aanbieders. Er zijn 

ook blijkbaar nog niet veel concurrenten 

('competitors') want deze service speelt 

blijkbaar in op een onvervulde behoefte ('an 

unmet need') voor een publiek dat nog niet 

aangeboord is ('niche audience'). 

Niet C Een relatie met de nepvriend is onmogelijk, 

omdat het niet 1 persoon is. Er wordt gezegd 

dat een verslaggever verliefd werd op haar 

nepvriend ('One Washington Post reporter 

actually found herself falling for her faux 

beau'). Er wordt echter nergens gezegd dat 

hier een relatie uit kwam ('romantically 

involved'). Toen ze op onderzoek uitging 

kwam ze erachter dat de persoon op wie ze 

verliefd was niet echt bestond. 

Niet D Hoewel er wel wordt gezegd dat de freelancers 

die de berichten typen een paar cent krijgen 

voor elke reactie die ze sturen, wordt nergens 

gezegd of dit veel of weinig is in verhouding 

met het werk wat ze doen. Het gaat dan ook 

niet om hoeveel ze krijgen, maar om aan te 

geven dat deze service dus een betaalde klus 

is voor heel veel verschillende mensen. 

6. Are you (alinea 1) 

De tekst begint met de vraag 'Are you single 

(alleenstaand) and sick of unsolicited (ongevraagd) 

relationship questions from your co-workers, mail 

lady, or parents?'. Blijkbaar zijn er aardig wat mensen 

die moe worden van vragen naar hun liefdesleven. Dit 

probleem zou je dan met deze nieuwe service kunnen 

oplossen met een neprelatie om van de vragen af te 

zijn. 

7. B 

De auteur vindt het slim gevonden ('clever') van 

de bedenkers van de service: 'I applaud (prijzen, 

!oven) the developers (ontwikkelaars) for seeing 

an unmet need (onvervulde behoefte) for a niche 

(onaangeboord, gat in de markt) audience and finding 

a way to service (bedienen) it'. Tegelijkertijd vindt de 

autur het ook verontrustend ('disturbing'): 'This app is 

probably one of the saddest/creepiest (meest trieste I 

engste) things I've ever seen.' 

Niet A De auteur vindt deze app 'one of the saddest/ 

creepiest things I've ever seen'. Dit is verre 

van 'classy' (stijlvol). Wat betreft de prijs zegt 

de auteur in alinea 2 dat je voor 'just $25 per 

month' gebruik kunt maken van deze app. Het 

woord 'just' geeft aan dat het niet heel erg 

duur is, dus zeker niet 'overpriced'. 

Niet C Het wordt duidelijk dat de auteur deze app 

niet echt 'commendable' (prijzenswaardig) 

vindt. Het is slim bedacht (zie B) maar het 

concept op zich is niet lofwaardig: 'the whole 

concept is bound to backfire' (falen). 

Niet D De auteur vindt de app niet opwindend 

('exciting'), maar treurig en eng ('one of the 

saddest/creepiest things I've ever seen'). 



Tekst 4 
For what it's worth 

Orientatie vooraf 

Bij deze tekst zijn er weinig visuele hints. De enige 

foto is die van de auteur, die waarschijnlijk weinig 

zegt over de tekst zelf. De titel luidt 'For what it's 

worth' (Voor wat het waard is), een uitdrukking die 

vaak wordt gebruikt als iemand iets gaat zeggen 

waarvan hij of zij weet dat het waarschijnlijk weinig zal 

toevoegen voor degene tegen wie hij of zij het zegt. 

Het lijkt er dus op dat de inhoud van deze tekst geen 

wereldschokkend nieuws zal bevatten. Het artikel komt 

van mX Newspaper {2012), een Australische krant die 

gratis werd uitgedeeld in de grote steden van Australie 

(vergelijkbaar met het Nederlandse dagblad Metro). 

lnmiddels bestaat deze krant niet meer. 

Uitwerking van de vragen 

8. Een antwoord met de volgende strekking: 

(een uur) eerder vertrekken of zorgen dat je vroeg bent 

I vroeg(er) opstaan of het openbaar vervoer tijdens 

het spitsuur vermijden 

Dan Gardner, de schrijver, vertelt in dit artikel over 

zijn ervaring met het treinreizen in de spits. Hij begint 

te vertellen dat hij normaal niet in deze situatie komt 

omdat hij dan veel vroeger vertrekt: 'My day normally 

begins so early that it's actually two days ago.' Hij legt 

uit dat hij vorige week wel in de spits terecht kwam 

omdat dingen anders liepen dan gepland: 'But last 

week a series of unfortunate events (ongelukkige 

omstandigheden) including a wardrobe crisis 

(kledingcrisis) and a milk catastrophe (melkramp) in 

the kitchen made me an hour late.' Hiermee heeft hij 

dus al direct de eerste oplossing aangedragen om de 

spits te overleven: hem omzeilen. 

9. 1 Niet 

Reiskosten worden nergens in de tekst genoemd. De 

tekst gaat a Ileen over de verschrikkelijke ervaring van 

het reizen in de overvolle coupes. 

2 Niet 

Ook vertragingen worden nergens in de tekst 

genoemd. De tekst gaat a Ileen over de verschrikkelijke 

ervaring in de overvolle coupes. Er wordt niet gezegd 

of de trein op tijd reed. 

10.C 

Overdrijving, ofwel dingen groter maken dan ze in 

werkelijkheid zijn, wordt in deze tekst veelvuldig 

toegepast. Al in de eerste zin bijvoorbeeld: 'My day 

normally begins so early that it's actually two days 

ago.' Hoewel dit natuurlijk onmogelijk is, geeft het wel 

heel duidelijk aan dat de schrijver vindt dat hij echt 

heel vroeg opstaat. 

Niet A Beeldspraak is taalgebruik waarbij je beelden 

(beschrijvingen) gebruikt om iets uit te leggen 

of verduidelijken. De schrijver gebruikt wel 

beeldspraak in dit artikel, bijvoorbeeld in de 

zinnen 'Parts of my own body had started 

to fossilize' en 'alighting from the train was 

more akin to surfing'. Overdrijving wordt 

echter nog veel meer gebruikt als stijlfiguur. 

Niet B Herhaling als stijlfiguur wordt niet gebruikt in 

deze tekst. Bij herhaling geef je bijvoorbeeld 

nadruk aan een woord door het nog een keer 

te noemen. Soms is het begin van een aantal 

opvolgende zinnen steeds hetzelfde. Dit is ook 

herhaling en geeft nadruk. 

Niet D Een paradox is een stijlfiguur waarbij het 

gaat om een ogenschijnlijke tegenstelling. 

Ogenschijnlijk, omdat, als je er dieper op in 

gaat, iets wel degelijk blijkt te kloppen en geen 

echte tegenstelling is. Een bekend voorbeeld 

is 'met het toenemen van kennis, kom je er 

steeds meer achter dat je weinig weet'. 

Tekst 5 
What's the big idea? 

Orientatie vooraf 

Bij deze tekst zien we een plaatje van een man die in 

een doos zit en over de rand kijkt. Dit roept vooral 

vragen op, dus voor hints moet je verder kijken. De 

titel vraagt wat het grote idee is. Ook dit roept vragen 

op. Het grote idee van wat? Dan lezen we de eerste 

alinea. De eerste alinea heeft te maken met creativiteit 

en revolutionaire ideeen die je binnen de meeste 

bedrijven niet verwacht. Zou het plaatje dan iets te 

maken hebben met het gezegde 'think outside the 

box'? Dus niet in hokjes denken . .. ? 

De tekst komt uit de Holland Herald, (2014), het 

inflight magazine van KLM dat elke maand uitkomt en 

wordt uitgedeeld tijdens de vluchten en ook online te 

vinden is. 

Uitwerking van de vragen 

11. c 

flexible= flexibel; de tekst geeft aan dat veel bedrijven 

zichzelf binnen een bepaald kader plaatsen omdat 

dat gemakkelijk is maar dat kan ook nadelen hebben 

omdat het het bedrijf beperkt: 'Businesses like to put 

themselves in boxes, it simplifies things, but if the 

box is too rigid (rigide, onbuigzaam) - or it's the wrong 

box - the company suffers (lijdt).' Een bedrijf moet 



dus flexibel zijn om mee te kunnen veranderen als hun 

situatie verandert ('changing conditions'). 

Niet A big= groot; een bedrijf hoeft niet groot te zijn 

om mee te kunnen veranderen met nieuwe 

ontwikkelingen. 

Niet B cheap= goedkoop; een bedrijf hoeft 

niet goedkoop te zijn om mee te kunnen 

veranderen als de situatie verandert. Prijs zegt 

niets over flexibiliteit. 

Niet D strong= sterk; er valt wat voor te zeggen 

12. C 

dat een sterk bedrijf veranderende 

omstandigheden goed zou kunnen overleven, 

maar wat dat bedrijf op dat moment sterk 

maakt is de flexibiliteit om mee te gaan met de 

veranderingen. 

Alinea 3 stelt dat veel bedrijven heel enthousiast aan 

de gang gaan met investeren in creativiteit, maar dat 

ze er eigenijk niet zo goed van te voren over nadenken 

wat ze met de uitkomst van die creativiteit gaan doen. 

Ze zeggen dat ze aan creativiteit werken, maar doen 

er uiteindelijk niets mee: 'simply paying lip service 

to creativity' betekent zeggen dat creativiteit een 

belangrijke waarde heeft maar er niet naar handelen. 

'History is awash with (overspoeld met) firms who 

have jumped on the creative bandwagon (willen 

profiteren van creativiteit) with both verve (geestdrift) 

and a bundle of cash, but without a suitable (geschikt) 

business plan in support.' Kodak wordt aangehaald 

als voorbeeld. Oat investeerde blijkbaar behoorlijk in 

creativiteit, maar toen hun werknemers als eerste met 

de digitale camera aankwamen wilden ze hier toch 

niets mee doen. 

Niet A Er wordt duidelijk gezegd dat geld het 

probleem niet is (bedrijven staan klaar met 

enthousiasme en 'a bundle of cash'). Het 

probleem zit hem in het oppakken van de 

creatieve ideeen en van tevoren bedenken wat 

een bedrijf wil met de creatieve uitkomsten. 

Niet B Hoewel Kodak een voorbeeld is van een 

bedrijf dat inderdaad niet investeerde in 

moderne technologie, is dit niet waar het hier 

om gaat. Het gaat erom dat de mederwerkers 

van Kodak al heel lang geleden buiten de 

tradionele kaders van de fotografie dachten, 

maar dat Kodak niet meeging in deze 

creativiteit. 

Niet D De theorie die wordt beschreven in alinea 2 

is vooral dat bedrijven flexibel moeten blijven 

(zie vraag 11). Alinea 3 benadrukt de rol van 

creativiteit in dit proces en dat er niet alleen 

over creativiteit gepraat moet worden, maar 

dat er ook naar gehandeld moet worden (zie 

C). 

13. B 

inaction= inactiviteit; 'The best companies are those 

that reward (belonen) both success and failure 

(mislukking), because both are getting you closer to 

something new.' Het wordt duidelijk dat het er dus 

vooral om gaat dat er steeds nieuwe ideeen zijn en of 

die eindigen in succes of niet maakt niet zoveel uit, 

omdat ook mislukking je dichter bij succes brengt. Het 

is dus vooral schadelijk als er niets gebeurt ('inaction'), 

want dat leidt nooit tot vooruitgang. 

Niet A ambition = ambitie; het zou vreemd zijn als 

bedrijven ambitie (het streven om beter te 

worden of verder te komen) zouden straffen 

('punish') bij werknemers. Dan zou een bedrijf 

niet lang bestaan. Dit wordt dan ook nergens 

genoemd. 

Niet C obedience= gehoorzaamheid; het gaat 

nergens in de tekst over gehoorzaamheid. En 

ook dit zou vreemd zijn om af te straffen. Als 

niemand zich zou neerleggen bij besluiten 

van het management zou het ook snel de 

verkeerde kant op gaan. 

Niet D rebellion = opstandigheid; opstandigheid 

wordt nergens genoemd in de tekst. Alleen 

'failure' (mislukking) en dit wordt niet gezien 

als iets negatiefs (zie B). Het gaat a Ileen om 

het stimuleren van creativiteit. 

14. 1 - a (be adjustable) 

Luc de Brabandere (alinea 2) legt uit dat bedrijven 

flexibel moeten zijn en niet te onbuigzaam ('rigid'). 

Ze moeten zich kunnen aanpassen aan veranderde 

omstandigheden ('changing conditions'). 

2 - e (trial and error) 

David Burkus (alinea 4) zegt dat zowel succesvolle 

ideeen als de ideeen die uiteindelijk niet slagen, dus 

mislukkingen ('failure'), beloond moeten worden, 

omdat beide uiteindelijk leiden tot vernieuwing. 

3 - b (means to an end) 

Eze Vidra (alinea 5) zegt: 'Creativity is a tool 

(hulpmiddel) and must be used as such - if creativity 

becomes your goal (doel) then your business will fail 

(falen).' Het wordt dus duidelijk dat creativiteit niet het 

doel op zich is maar een middel om je doel te bereiken 

('a means to an end'). 

Tekst 6 
Cinderella is a fairy tale 

Orientatie vooraf 

De titel en het plaatje lijken vrij duidelijk. De titel 

luidt 'Assepoester is een sprookje' en de foto laat de 

beroemde pompoenkoets van Assepoester zien. Dat 



Assepoester een sprookje is is algemeen bekend, 

dus waarom benadrukt Viv Regan, de schrijfster, dit 

nogmaals? 

De tekst komt van spiked-online, (2015}, een online 

actualiteiten tijdschrift dat naar eigen zeggen de 

wereld niet alleen wil beschrijven, maar ook wil 

veranderen. Zij willen zich inzetten voor humanisme, 

democratie en vrijheid. 

Uitwerking van de vragen 

15. D 

Viv Regan geeft in de eerste alinea heel duidelijk te 

kennen dat Disney's Assepoester niet meer is dan 

een sprookje (zoals ook de titel al heel duidelijk stelt). 

Het is een leuk verhaaltje vol sprankelende magie 

('packed with sparkly magic'), een echte kinderfilm 

('a kids film'). Mensen moeten er vooral niet te veel 

diepere betekenissen in gaan zoeken: 'the story is 

not a postmodern masterpiece (postmodernistisch 

meesterwerk) or a haunting (indringend, beklijvend) 

tale (verhaal) of familial dysfunction (ongezonde 

gezinssituatie).' 

Niet A Viv Regan gaat niet heel diep in op het verhaal 

van de film en geeft aan dat mensen er juist 

geen dieperliggende thema's in moeten gaan 

zoeken (zie D). Het gaat erom dat de film 

gemaakt is voor kinderen om van te genieten: 

simpel vermaak dus. 

Niet B Regan heeft geen kritiek op de film. Ze 

benadrukt a Ileen dat het een typische 

kinderfilm is vol sprankelende magie: 'a 

childish fantasy packed with sparkly magic' 

waar mensen geen diepere betekenissen in 

moeten gaan zoeken. 

Niet C Regan wil de film neerzetten zoals hij is: een 

kinderfilm, niet meer en niet minder. 

16.C 

In alinea 4 vertelt Regan dat ze het vreemd ('peculiar') 

vindt dat Assepoester wordt gezien als rolmodel 

voor kinderen. De rol die een fictief personage 

('fictional character') kan spelen in de ontwikkeling 

van kinderen wordt volgens haar overschat en de rol 

van volwassenen (de ouders) onderschat. 'It speaks to 

(duiden op) a very confused (onlogisch) idea of what 

a role model is to think that a fictional character can, 

and should, hold such sway (de scepter zwaaien, iets 

te zeggen hebben over) over children's development.' 

Niet A In alinea 2 legt Regan uit wie kritiek heeft 

op Assepoester ('the ugly stepsisters of the 

commentariat united with a few perpetually 

(eeuwig) petrified (doodsbang, versteend 

van angst) parents I the likes of Dr Rosie 

Campbell') en waarom zij kritiek hebben 

('criticising, in particular, the incy-wincy (heel 

erg klein) waistline (middel, taille) sported 

(pronken met) by Lily James': ze vindt dat dit 

de verkeerde boodschap afgeeft en teveel 

nadruk legt op uiterlijke schoonheid). Ze geeft 

nog nergens aan waarom ze het hier niet mee 

eens is. 

Niet B In alinea 3 legt Regan uit hoe de acteurs en 

makers van de film omgaan met de kritiek. Zij 

gaan serieus in op het verwijt dat de film een 

slecht voorbeeld zou zijn voor kinderen. Ze 

verdedigen zich door te zeggen wat voor goeds 

de film uitdraagt naar kinderen. Hoewel ze het 

hier wel laat doorschemeren, maakt Regan 

nog niet concreet wat voor haar het probleem 

is. 

Niet D In alinea 5 gaat Regan verder in op wat ze in 

alinea 3 verteld heeft. In deze alinea ligt de 

focus niet op waarom ze denkt dat het onzin is 

om Assepoester als bedreiging neer te zetten, 

maar op een breder fenomeen waar ze zich in 

de huidige maatschappij aan stoort. Het idee 

dat mensen denken dat 'it is their job to pry 

into (hun neus in andermans zaken steken) 

adults' family lives' en ook nog dat zij 'think 

it's okay to pry into children's imaginations 

(verbeelding)'. 

17. (the likes of Dr) Rosie Campbell 

'The likes of Dr Rosie Campbell' betekent 'mensen 

zoals Dr Rosie Campbell)'. Zij is dus een voorbeeld van 

een van de mensen die kritiek hebben op de film. 

18.1 Niet 

Er wordt nergens in de tekst gesproken over de 

acteerkwaliteit van de acteurs of dat zij ongeschikt 

zouden zijn. Het gaat a Ileen maar over de smalle 

tail le van Lily James en wat deze nadruk op uiterlijke 

schoonheid voor effect zou kunnen hebben op 

kinderen. 

2 Niet 

Ook dit wordt nergens gezegd. 'No wonder we are 

struggling to get young women engaged with politics' 

is puur een manier om te laten zien dat kinderen door 

films als Cinderella een verkeerd ideaal zouden krijgen 

voorgeschoteld. Daardoor komt er voor hen weinig 

nadruk te liggen op andere zaken die wellicht veel 

belangrijker zijn om meisjes meer zelfvertrouwen te 

geven en andere ambities na te jagen dan uiterlijke 

schoonheid. De politiek is slechts een voorbeeld, maar 

dit had net zo goed een ander voorbeeld kunnen 

zijn (ruimtevaart, leidinggevende functies in het 

bedrijfsleven, etc.) 

3 Wei 

In de eerste alinea wordt duidelijk dat 'the cast 

and crew also seemed to take the role-modelling 



malarkey {onzin) seriously'. Ook zij nemen dus de 

filmpersonages als rolmodellen veel te serieus en 

overschatten zo het belang en de voorbeeldfunctie van 

de film. 

4 Niet 

Er is blijkbaar met veel lof gesproken over de 

hoofdpersonages in Frozen {'which was praised 

{geprezen) for its feisty {vu rig, pittig) female leads'), 

maar ook hier is Regan het duidelijk niet mee eens, 

want ook dit valt onder 'a very confused {onlogisch) 

idea of what a role model is'. Volgens Regan kan en 

moet geen enkel fictief personage zoveel invloed 

hebben {'hold such sway') op de ontwikkeling van een 

kind. 

Tekst 7 
How to beat the bugs 

Orientatie vooraf 

Een vrij lang artikel met de titel 'How to beat the 

bugs?' Hoe versla je insecten? Er zit een plaatje bij van 

2 beestjes die smakelijk moeten lachen om een flesje 

met een blaadje erop. Het lijkt erop dat dit flesje in elk 

geval niet de insecten zal verslaan. 

De tekst komt van slate.cam, {2013} een online 

dagblad over actuele zaken. Slate wordt wel geprezen 

am de vaak geestige manier van schrijven. 

Uitwerking van de vragen 

19.1 Wei 

Er wordt gezegd dat een bedrijf informatie moet 

verstrekken over veiligheid en de doeltreffendheid 

van insectwerende middelen {'insect repellents'): 'For 

registered products, this means that any company 

that would like to sell a particular {bepaalde) 

pesticide must hand over a slew of {een hoop) safety 

{veiligheid) and efficacy {effectiviteit) data to the EPA'. 

2 Niet 

Er wordt nergens in de tekst gesproken over de prijs 

van een middel. Er wordt gezegd dat de verkoop 

gereguleerd wordt, maar a Ileen over veiligheid en 

gebruik wordt specifiek gesproken. 

20. B 

an escape clause= een ontsnappingsclausule; in de 

vorige alinea werd beschreven dat bedrijven zich 

kunnen laten registeren zodat klanten kunnen zien dat 

veiligheid gewaarborgd is. In deze alinea bijkt dat een 

paar ingredienten niet hoeven worden geregistreerd 

omdat ze sowieso als veilig warden beschouwd. 'In 

1996 the EPA exempted {vrijstellen) 31 pesticide 

ingredients from registration [ ... ]These minimum-risk 

pesticides, as they're called, are 'demonstrably safe 

for the intended {beoogde) use'. Als een bedrijf dus 

een veilig product op de markt wil brengen zonder het 

te registreren, is het gebruik van deze ingredienten een 

'escape clause' {ontsnappingsclausule). 

Niet A a further check= een extra controle; het wordt 

duidelijk dat de producten die hier genoemd 

worden juist niet extra warden gecontroleerd 

omdat ze al veilig warden geacht {zie B). 

Niet C an extra certificate= een extra certificaat; 

er wordt juist aangegeven dat sommige 

producten niet meer warden gecontroleerd. 

Deze krijgen dan ook geen extra certificaat. 

Niet D a safer option = een veiligere mogelijkheid; 

21.C 

de alinea hiervoor geeft juist aan dat 

gecertificeerde producten veilig zijn verklaard. 

De producten die in deze alinea warden 

genoemd zijn dan ook niet veiliger dan eerder 

genoemde producten. Alleen zullen deze 

niet extra warden gecontroleerd omdat ze 

hoofdzakelijk ingredienten bevatten die al 

eerder veilig zijn bevonden {zie B). 

Similar patterns= vergelijkbare patronen; het wordt 

in deze alinea duidelijk dat de genoemde ingredienten 

niet hoeven te warden geregistreerd omdat ze 

veilig genoeg zijn, maar dit zegt nog niks over de 

werkzaamheid van het middel en dit hoeft niet te 

warden geregistreerd {'the EPA doesn't require 

{vereisen) efficacy {effectiviteits) data') en 'the science 

isn't promising' {de wetenschap belooft niet veel 

goeds). Citronella wordt als voorbeeld genomen: 

de werking blijkt niet heel effectief te zijn. Alleen 

onaangelengd {'undiluted') werkt het 2 uur lang. De 

meeste producten hebben echter lagere concentraties 

citronella en werken dan ook minder goed {'Common 

products with 5 percent to 15 percent concentrations, 

however, may last just 20 to 30 minutes'). Dit geldt 

ook voor andere producten op de lijst van vrijgestelde 

ingredienten. 

Niet A alarming flaws= alarmerende mankementen; 

er is niets alarmerends aan het mankement. 

Het lijkt er a Ileen op dat hoewel de producten 

veilig zijn, ze niet erg effectief zijn {zie C). 

Niet B safety concerns= veiligheidszorgen; er zijn 

geen zorgen om de veiligheid, want deze 

ingredienten waren al gekeurd en veilig 

bevonden. Maar er is geen garantie op de 

werking {zie C). 

22. E 

In alinea 3 werd duidelijk dat de producten met 

vrijgestelde ingredienten niet per se effectief zijn. 

Alinea 4 geeft een alternatief waar iedereen blij 

mee kan zijn: 'There are other options that may 



please everyone'. Er zijn producten die niet aleen 

zijn goedgekeurd ('approved') door EPA maar ook 

geregisteerd ('registered') en zoals eerder duidelijk 

werd in alinea 1, wordt er in het geval van registratie 

ook gekeken naar de effectiviteit van een product. De 

genoemde producten in alinea 4 'please everyone' dus 

ook je 'chemical-fearing friend' (alinea 2). Ze zijn dus 

vrij van chemicalien en ze werken goed. 

Niet A Er wordt nergens in alinea 4 kritiek geleverd 

op de EPA. Er warden voorbeelden genoemd 

van producten die iedereen tevreden kunnen 

maken (zie E). 

Niet B Alinea 4 geeft juist alternatieven en 

oplossingen voor de weinig effectieve 

producten in alinea 3. 

Niet C Alinea 4 gaat niet verder in op de 

werkzaamheid ('potency') van de producten 

genoemd in alinea 3. Er warden juist 

effectievere alternatieven genoemd (zie E). 

Niet D De insectwerende middelen ('repellents') uit 

alinea 3 veroorzaken geen problemen. Ze zijn 

a Ileen niet zo effectief. 

23.C 

Natural doesn't a/way equal benign = natuurlijk is niet 

altijd hetzelfde als veilig; Brooke Borel geeft aan dat 

'Both are generally (over het algemeen) safe, although 

neither should be used on children under the age 

of 3'. Ze zijn dus niet zo veilig dat ze ook veilig zijn 

voor heel kleine kinderen. Er zit blijkbaar ook in deze 

natuurlijke stoffen iets riskants. 

Niet A chemicals are more effective= chemicalien 

zijn effectiever; deze natuurlijke stoffen, 

in elk geval de eerst genoemde stof 

('lemoneucalyptus oil'), werken net zo goed 

als DEET ('works as well as low concentrations 

of DEET'). 

Niet B experiments lead to innovations= 

experimenten leiden tot innovaties 

(vernieuwingen); de zin hiervoor geeft aan 

dat deze producten schadelijk kunnen zijn 

voor heel kleine kinderen, het gaat dus om 

de veiligheid van de producten, niet om 

experimenten en innovaties. 

Niet D the industry cannot be trusted= de industrie 

kan niet warden vertrouwd; er blijkt nergens 

uit de tekst dat de industrie niet te vertrouwen 

is. Ze willen de veiligheid van hun klanten 

waarborgen door veiligheidseisen te stellen. 

24.B 

of course= natuurlijk; de zin na het gat geeft aan dat 

er altijd mensen zullen zijn die de 100% natuurlijke 

insectwerende middelen zullen blijven promoten ('to 

tout' = op het irritante af promoten), a Ileen Brooke 

Borel kiest eieren voor haar geld en gaat voor een 

middel dat zeker effectief is. 

Niet A likewise= evenzo; likewise wordt gebruikt 

om aan te geven dat iets vergelijkbaar is met 

eerdergenoemde. Wat Brooke Borel in de 

laatste alinea zegt is niet vergelijkbaar met wat 

ze in de alinea ervoor zegt. Zij trekt hier haar 

eigen conclusie, ongeacht wat andere mensen 

zeggen. 

Niet C therefore= daarom; therefore wordt gebruikt 

om een oorzaak-gevolg aan te geven. Wat na 

het gat gezegd wordt is niet het gevolg van wat 

er in de voorgaande alinea wordt gezegd. 

25. D 

In alinea 6 geeft Brooke Borel duidelijk aan dat dat 

zij kiest voor middelen die zeker werken. Dat zij erg 

resoluut is wordt benadrukt door 'I, for one', een 

uitdrukking die aangeeft dat iemand resoluut achter 

zijn of haar eigen mening of keuze staat, ongeacht 

wat anderen er van vinden. Ze benadrukt ook nog een 

keer dat zij duidelijk niet van plan is om mee te gaan 

in de 'all-natural fad' (rage) door te eindigen met 'I 

won't, either'. Ze spot een beetje met de mensen 

die vertrouwen in de 100% natuurlijke producten 

door te zeggen 'Biting, disease-carrying arthropods 

(geleedpotigen) don't heed (in acht nemen) the all

natural fad'. Met andere woorden, die mensen spuiten 

voor niets. 

Niet A Brooke Borel kan zeker niet 'indifferent' 

(onverschillig) genoemd warden. Ze schrijft: 

'as a resident (bewoner) of a region plagued 

with (geteisterd door) both West Nile 

virus and Lyme disease, (I) will stick with 

(vasthouden aan) science (wetenschap) 

and use products with the ingredients 

recommended (aanbevolen) to protect 

against mosquitoes (muggen) and ticks 

(teken)'. Ze vindt het afweren van insecten 

duidelijk belangrijk en relevant. 

Niet B Brooke Borel is niet echt emotioneel zoals 

blijkt uit 'They're welcome to it' wat zoiets 

betekent als 'ze doen maar'. Ze is ook zeker 

niet 'undecisive', onzeker of besluiteloos (zie 

D). 

Niet C Brooke Borel gunt anderen hun eigen keuze, 

dus in die zin is ze 'open-minded' maar 

ze is duidelijk niet objectief en onpartijdig 

('impartial'). Ze is heel duidelijk in haar keuze 

en legt ook uit waarom (zie D). 

26. Biting, disease(-carrying) (alinea 6) 

De illustratie laat twee insecten zien die een flesje met 

een blaadje erop uitlachen. Dit blaadje laat zien dat het 

flesje met natuurlijke producten is gemaakt en staat 

symbool voor de 'all-natural fad', de rage waarbij alles 

natuurlijk is. De insecten lachen erom: 'Biting, disease

carrying arthropods (geleedpotigen) don't heed (in 

acht nemen) the all-natural fad'. 



Tekst 8 

It is all in the mind 

Orientatie vooraf 

De titel van de tekst luidt 'It is all in the mind'. Deze 

uitdrukking wordt meestal gebruikt om aan te geven 

dat iets niet echt of reeel is, maar dat iemand het heeft 

bedacht of zich verbeeldt. Op het plaatje zien we een 

dwarsdoorsnede van een menselijk hoofd. De tekst 

gaat dus duidelijk over de geest en wat er omgaat in 

ons hoofd. Maar wat halen we ons dan precies in het 

hoofd? 

De tekst komt van wired.cam, {2015) een on line 

actualiteitenblad. 

Uitwerking van de vragen 

27. C 

De laatste zin van alinea 1 geeft aan dat de diagnose 

van Alzheimer zal leiden tot ontslag: 'If this diagnosis 

is correct, your politician will have to resign (ontslag 

nemen), and he'll be replaced by a candidate from an 

opposing party (tegenpartij)'. Dit betekent dan dus het 

einde van de carriere als politicus. 

Niet A Er komt nergens in alinea 1 naar voren dat 

medisch bewijs vaak over het hoofd wordt 

gezien ('overlooked'). Er wordt een situatie 

geschetst van een specifieke casus van 1 

politicus die mogelijk Alzheimer heeft. 

Niet B Er wordt hier nergens gezegd dat de medische 

uitspraak ('medical judgement') wordt 

be'invloed door politieke belangen ('politically 

motivated'), alleen dat de medische diagnose 

gevolgen zal hebben voor de carriere van een 

politicus (zie C). 

Niet D Er wordt nergens gesteld dat medische 

aandoeningen ('medical conditions') van 

politici publiek moeten worden gemaakt, 

a Ileen dat een medische diagnose gevolgen zal 

presented to participants (deelnemers) in a new study 

by Geoffrey Munro and Cynthia Munro'. 

3 Niet 

Er wordt niets gezegd over de invloed van het aantal 

jaren ervaring dat een expert had op de resultaten. Dit 

werd ook niet onderzocht. Er wordt a Ileen genoemd 

dat de manier van testen in twee groepen verschilde 

en dat alle andere details, zoals het aantal jaren 

ervaring, hetzelfde was in beide groepen ('All other 

story details were matched, such as the expert's years 

of experience in the field'). 

4 Wei 

Het wordt duidelijk dat de studenten die de diagnose 

op basis van een hersenscan te zien kregen, 

overtuigder waren van de uitkomst dan de studenten 

die lazen dat de diagnose was gesteld op basis van 

cognitieve testen: 'Overall, the students found the 

MRI evidence more convincing than the cognitive 

tests'. Zij vertrouwden het resultaat: 'MRI data was 

also seen to be more objective (objectief), valid 

(geldig) and reliable (betrouwbaar)'. 

29. B 

Als het gaat om cognitieve testen zijn er veel meer 

verfijnde richtlijnen ('sophisticated guidelines') dan bij 

MRI scans. Bij MRI scans zijn er zelfs helemaal geen 

geformaliseerde richtlijnen om de scan te lezen en 

een diagnose te stellen ('the absences (afwezigheid) 

of formalized operational criteria to guide the clinical 

interpretation of structural brain MRI in diagnosing 

disease'). 

Niet A Er wordt nergens gesproken over de impact 

die de test zelf heeft op de patient. Het gaat 

a Ileen over de betrouwbaarheid van de testen. 

Niet C lntegendeel, er zijn geen formele richtlijnen 

voor het lezen van een hersenscan (zie B) en 

wel strikte richtlijnen voor het interpreteren 

van cognitieve testen. De cognitieve testen zijn 

dan dus objectiever. 

hebben voor iemands politieke carriere (zie C). 30. B 

28.1 Niet 

Alinea 1, 2 en 3 beschrijven het onderzoek dat de 

Munro's hebben uitgevoerd en de resultaten die daar 

uitkwamen. Als er staat 'Overall, the students found 

the MRI evidence more convincing (overtuigender) 

than the cognitive tests' dan is dit dus de overtuiging 

van de testgroep, niet van de Munro's. Wat zij willen 

aantonen wordt in deze alinea's nog niet beschreven. 

2 We/ 

Alinea 1 beschrijft de casus, de politicus met Alzheimer, 

die de deelnemers te zien kregen, zoals duidelijk wordt 

uit de eerste zin van alinea 2: 'This was the scenario 

In alinea 3 werden de resultaten van het onderzoek 

beschreven (de hersenscan werd over het algemeen als 

betrouwbaarder ervaren dan de cognitieve testen). In 

alinea 5 warden nog meer resultaten uit het onderzoek 

beschreven, namelijk of de politieke identiteit van de 

deelnemers ook nog van invloed was op de uitkomst. 

Niet A 'to counterbalance' is compenseren, of 

tegenwicht geven, dus dan zou er een 

resultaat of uitkomst direct tegenover de 

eerdergenoemde resultaten gezet warden, 

maar daar is in dit geval geen sprake van (zie 

B) 

Niet C Alinea 5 geeft geen voorbeeld van de 

bevindingen uit alinea 3. Er warden compleet 



nieuwe feiten genoemd die ook uit het 

onderzoek naar voren kwamen. 

Niet D 'to support' is ondersteunen, maar alinea 

31. B 

5 doet meer dan alinea 3 a Ileen maar 

ondersteunen. Er warden ook nieuwe feiten 

gepresenteerd waaruit nieuwe conclusies 

kunnen warden getrokken. 

In alinea 6 wordt het onderzoek van de Munro's in 

de context gezet van 'past findings' (bevindingen uit 

het verleden) die allemaal laten zien dat mensen een 

'bias' (vooroordeel) hebben ten gunste van 'harde 

wetenschap' - dus de exacte wetenschappen die 

gebaseerd zijn op natuurwetten en theorieen - ten 

nadele van 'zachte wetenschap' zoals psychologie. 

Niet A lntegendeel, 'contradict' is tegenspreken en 

in alinea 6 staat juist dat het onderzoek van 

de Munro's past binnen de bevindingen van 

eerdere onderzoeken (zie B). 

Niet C Er wordt in alinea 6 niet ingegaan op de 

kwaliteit van het onderzoek van de Munro's, 

32.D 

a Ileen op het feit dat de resultaten laten zien 

wat eerdere onderzoeken ook al uitwijzen (zie 

B). 

De Munro's geven in alinea 7 aan dat het juist in 

'situaties in de echte wereld' ('real-world situations') 

(dus niet in het lab) van belang is dat het grate publiek 

('the general public') de wetenschappelijke methodes 

die gebruikt warden door psychologen nauwkeurig 

gaat evalueren ('accurately evaluate'), omdat mensen 

juist in alledaagse situaties een vooroordeel hebben 

tegen psychologisch bewijs. Ze zouden dus graag zien 

dat het grate publiek anders zou gaan kijken naar de 

psychologie. 

Niet A Er wordt in alinea 7 niets gezegd over 

samenwerking tussen artsen en psychologen. 

Er wordt aangegeven dat er meer onderzoek 

zou moeten komen naar de voorliefde voor de 

'harde wetenschap' en dat het grate publiek 

meer zou moeten kijken naar de waarde van 

de psychologie (zie D). 

Niet B Er wordt niet gesproken over andere medische 

professionals, a Ileen over het grate publiek, 

dus juist niet de artsen, en hun vooroordelen 

over psychologie. 

Niet C Alinea 7 gaat niet in op de kwaliteit van . 

scanapparatuur. Het probleem zit hem niet in 

de apparatuur maar in het vooroordeel dat 

mensen hebben over de wetenschap. 

Tekst 9 
Ghana's e-waste dump seeps 
poison 

Orientatie vooraf 

De titel van de tekst is vrij duidelijk: 'Ghana's e-Waste 

Dump Seeps Poison' ('Ghanas elektronisch-afval 

stortplaats sijpelt gif'). De afvalstortplaats met 

een ongezond uitziende damp erboven op de foto 

benadrukt het beeld van de titel: de stortplaats van 

elektronisch afval is een ongezonde plek. De tekst 

komt uit Newsweek, (2011}, een wereldwijd gelezen 

nieuwsmagazine. 

· Uitwerking van de vragen 

33. c 

Alinea 2 vertelt dat Westerse landen goedbedoeld 

computers doneerden aan West Afrika 'with 

the hope of pushing the developing world 

(ontwikkelingswereld) into the digital age (het digitale 

tijdperk)'. Ze wilden ontwikkelingslanden dus helpen 

om kennis te maken ('get acquainted with') en vooruit 

te komen met technologie. 

Niet A Het wordt duidelijk dat het opsturen van 

elektronica naar West Afrika niet bedoeld was 

om afval te verwijderen, maar om de mensen 

daar te helpen (zie C). 

Niet B Er wordt in alinea 2 nog niet gesproken over 

verkwisting ('wastefulness'). De hoofdreden 

om computers te sturen was ook niet 

direct financieel, maar om de mensen daar 

mogelijkheden te geven zich te ontwikkelen 

('pushing the developing world into the 

digital age'). 

Niet D Er wordt nergens genoemd hoe de lokale 

bevolking erin stond en of zij zaten te wachten 

op deze 'hulp'. Er wordt a Ileen gesproken van 

de Westerse gedachte om te willen helpen. 

34.1 Wei 

Omdat er zo vreselijk veel elektronisch afval is, 

waarvan maar een klein deel wordt gerecycled, is er 

dus een dringende vraag naar 'disposal alternatives' 

(andere manieren om afval te verwerken). Sommige 

mensen hebben bedacht dat dit afval onder de 

noemer 'donaties' kon warden opgestuurd naar 

ontwikkelingslanden in 'Unregulated (ongereguleerde) 

shipping containers, marked "donations"'. 

2 Niet 

De 'ad hoe development project' was het 

goedbedoelde project om ontwikkelingslanden 

computers te geven zodat zij zich verder zouden 

kunnen ontwikkelen op digitaal vlak (alinea 2). Dit 



werd ingegeven door het feit dat ontwikkelingslanden 

achterliepen op het gebied van technologie en men 

de mensen graag wilden helpen. Dit is dus geen direct 

gevolg van 'the need for disposal alternatives'. 

3 We/ 

Dit 'scheme (plan) for companies to get around 

(omzeilen) national regulations (regelgeving)' is wat er 

uiteindelijk gebeurde toen er veel te veel elektronisch 

afval kwam. Bedrijven zijn dit gaan 'doneren' aan 

ontwikkelingslanden om er zelf vanaf te zijn. 

4 Niet 

De dorpen in kwestie waren al 'ill-equipped and 

extraordinarily poor rural villages' (slecht-uitgeruste 

en buitengewoon arme dorpjes), dit is geen gevolg van 

het afvalprobleem in het Westen. Het heeft wel als 

gevolg dat de dorpen ook niets kunnen doen aan het 

probleem waar zij mee zijn opgezadeld. 

35.C 

De titel beschrijft dat Ghana een groat probleem 

heeft in de vorm van het elektronische afval dat daar 

gedumpt wordt. Dat de lokale bevolking nog een klein 

beetje geld weet te slaan uit de rotzooi die in hun 

achtertuin is gedumpt is dan nog enigszins positief te 

noemen. 

Niet A Hier gaat het erover dat het landschap bezaaid 

('litters') is met hopen elektronisch afval; zoals 

ook de titel aangeeft zijn er grate problemen 

bij het verwerken ervan. 

Niet B Ook hier gaat het, zoals in de titel aangegeven, 

om het feit dat Ghana grate problemen 

ondervindt van het elektronische afval. 

Niet D De problemen van de elektronische afvaldump 

blijven niet alleen tot Ghana beperkt, maar 

zijn ook in het noorden weer voelbaar door 

cybercriminaliteit. De problemen zijn dus niet 

alleen lokaal. 

Tekst 10 
Blushing 

Orientatie vooraf 

Een tekst zonder illustratie met de titel 'blushing' 

(blozen). Dat geeft nog niet heel veel informatie. De 

eerste zin van de tekst luidt: 'In a species (diersoort) 

with a reputation for cunningly (doortrapt) 

manipulating others to maximise personal gain 

(persoonlijk voordeel), blushing is pretty difficult to 

explain'. Die diersoort, dat kan er maar eentje zijn, de 

mens ... en waarom wij moeiteloos anderen kunnen 

manipuleren maar wel blozen, tja ... waarom eigenlijk? 

Misschien zoekt de tekst een antwoord op de vraag 

waarom mensen blozen. 

Het artikel komt van newscientist.com, {2009} de 

website van New Scientist, een weekblad over 

wetenschap en technologie. Ze bekijken nieuws vanuit 

een wetenschappelijk oogpunt. 

Uitwerking van de vragen 

36.C 

reveal= onthullen; de eerste zin maakt duidelijk dat wij 

mensen de reputatie hebben anderen te manipuleren 

'for personal gain' (persoonlijk voordeel). Dan is het 

niet handig als je bloost, omdat de ander dan kan 

zien wanneer je niet de waarheid spreekt. Je lichaam 

'onthult' ('reveal') dat je hebt gelogen of bedrogen 

('cheated'). 

Niet A appreciate= waarderen; dat wij blozen zal niet 

bijdragen aan het wel of niet waarderen van 

het feit dat we liegen of bedriegen. 

Niet B ignore= negeren; het punt is juist dat we het 

blozen niet kunnen negeren. Het is een reactie 

van ons lichaam die we niet onder controle 

hebben en die ons dus als het ware kan 

'verraden'. 

Niet D suppress= onderdrukken; we warden door te 

blozen niet gedwongen om te onderdrukken 

dat we hebben gelogen of bedrogen. Het 

wordt zichtbaar dat we liegen of bedriegen 

doordat we blozen (zie C). 

37.A 

at a loss= het spoor bijster; Darwin heeft veel 

revolutionaire theorieen bedacht en had op veel 

vragen een antwoord, maar de vraag waarom we 

blozen, daar had hij moeite mee: 'It is a question 

Darwin struggled (worstelen) with'. Hij wist het niet. 

Ook de laatste zin van de alinea wijst erop dat hij 

het niet wist, want er wordt gezegd dat anderen wel 

hebben geprobeerd uit te leggen waarom mensen 

blozen ('That has not stopped others from trying to 

find an explanation'). 

Niet B at his best= op zijn best; integendeel, hij wist 

het antwoord niet (zie A), hoewel hij voor 

zoveel anderen dingen wel een verklaring had, 

dus hij is hier zeker niet op zijn best. 

Niet C in the wrong= het fout hebben; voor zover uit 

deze tekst kan warden opgemaakt kon hij niet 

fout zitten met zijn verklaring, want hij had 

helemaal geen verklaring (zie A). 

Niet D in two minds= besluiteloos, niet kunnen 

kiezen; voor zover uit deze tekst kan warden 

opgemaakt had Darwin helemaal geen 

verklaring en heeft hij niet eens geprobeerd 

om het te verklaren omdat hij er niet uit 

kwam (zie A). Er was dus geen twijfel tussen 

verschillende verklaringen. 



38.D 

submit to= zich onderwerpen aan; 'an appeasement 

ritual' is een ritueel om iemand tevreden te stellen en 

te kalmeren (appease= kalmeren, tevreden stellen, 

geruststellen). Vanuit de evolutie gezien willen we een 

dominant groepslid geruststellen en laten zien dat we 

geen bedreiging vormen voor zijn of haar autoriteit. 

Mensen onderwerpen zich aan het gezag van het 

dominante groepslid. 

Niet A envy= afgunst, jaloezie; de theorie is dat we 

het dominante groepslid tevreden willen 

houden met het blozen ('appeasement 

ritual'), dat zal niet lukken als we laten zien 

dat we jaloers zijn, want dan vormen we een 

bedreiging voor zijn of haar gezag. 

Niet B question = betwijfelen; hiervoor geldt 

hetzelfde als voor A. Als we laten zien dat we 

twijfelen aan het gezag van het dominante 

groepslid, dan vormen we een bedreiging 

voor zijn of haar gezag en blozen is volgens de 

theorie juist een geruststellend ritueel. 

Niet C see through = doorzien; to see through wordt 

gebruikt om aan te geven dat je iemand door 

hebt. Dit wordt dus vooral gebruikt in situaties 

waar er sprake is van een geheim of heimelijke 

actie, maar dat is hier niet aan de orde. Vanuit 

de evolutie is de autoriteit van de dominante 

groepsleden duidelijk voor de hele groep. 

39.B 

honesty= eerlijkheid; in de zin na het gat wordt 

uitgelegd dat blozen een teken is dat je niet kunt liegen 

en dus dat je eerlijk bent: 'Blushing is telling someone 

that you can't cheat (bedriegen). If you ask me about 

infidelity (ontrouw) I can't lie - my blush (blos) gives 

me away (verraadt mij).' 

Niet A complexity= complexiteit; dit zouden veel 

mannen misschien zien als een goede 

verklaring, maar past echt niet in de 

context van de tekst. Er is nergens sprake 

van de complexiteit van vrouwen, juist van 

tranparantie omdat met een blos duidelijk 

wordt dat ze niet kunnen liegen (zie B). 

Niet C instability= instabiliteit; ook dit past niet in de 

context. Er wordt nergens gesproken over de 

instabiliteit van vrouwen. 

Niet D potency= potentie, kracht; de tekst heeft het 

nergens over de kracht van vrouwen. 

Tekst 11 
Fighting puppy mills 

Orientatie vooraf 

De titel van de tekst is 'Fighting Puppy Mills'. Puppy 

mills zijn fokkerijen waar winst boven het welzijn van 

de puppies wordt gesteld. Het woord 'fighting' geeft 

aan dat iemand tegen deze puppy mills is en vindt dat 

er iets tegen moet gebeuren. Is dat de schrijfster? Op 

de foto zien we een groep maltezer leeuwtjes in een 

relatief kleine kennel smekend naar buiten kijken. Dit 

zijn waarschijnlijk puppies in een puppy mill. 

De tekst komt uit Best friend Magazine, {2015) een 

tijdschrift voor dierenliefhebbers over (huis)dieren. Het 

wordt uitgegeven door de Best Friends Animal Society 

die als doel heeft om zoveel mogelijk dierenlevens te 

redden. 

Uitwerking van de vraag 

40.D 

Aliona Grohs e-mail is een reactie op een eerder artikel 

uit dit tijdschrift. Ze is het niet eens met de volgende 

gedachtegang ('line of reasoning'): "'It's legal to treat 

them like livestock (vee), rather than what they 

are - companion animals (gezelschapsdieren),11 you 

are telling your readers that livestock animals are 

somehow inferior (minderwaardig) to pet animals 

(huisdieren), when in fact every single soul of the 

billions slaughtered (geslacht) each year could have 

been a beautiful companion (metgezel).' Ze vindt 

het dus niet juist dat wordt gesuggereerd dat vee 

minderwaardig is aan gezelschapsdieren. 

Niet A Er wordt nergens gevraagd om het artikel 

terug te trekken ('withdrawal' = herroeping, 

terugtrekking). Ze wil slechts aangeven dat ze 

het niet eens is met de gedachtegang (zie D). 

Niet B Ze heeft geen problemen met het onderwerp. 

Ze schrijft zelfs dat ze de keuze van het 

onderwerp snapt: 'While I do understand 

your mission to focus (zich concentreren) on 

helping more traditional pets, animals living 

in abuse (mishandeling) every single day in 

(factory) farms need our voice, too.' 

Niet C Ze staat wel achter het doel van het artikel (zie 

B), maar dit is niet de reden geweest om deze 

e-mail te schrijven (zie D). 

Tekst 12 
Customer property claim form 

Orientatie vooraf 

Een lange tekst en puur informatief. Het is een 

Customer Property (eigendom) Claim Form 

(schadevorderingsformulier), oftewel een 

declaratieformulier voor klanten van United. United 

Airlines is een Amerikaanse vliegtuigmaatschappij. Het 

formulier komt van united.cam (2014), hun website. 

Deze tekst heeft maar een vraag en is dan ook prima 

geschikt om a Ileen te scannen (selectief lezen). Er 



staat dan oak duidelijk boven dat je eerst de vraag 

moet lezen omdat je heel specifiek op zoek bent 

naar gedetailleerde informatie. We kijken dan ook 

meteen naar het kopje 'Notice of Baggage Liability 

Limits' omdat je op zoek bent naar de limiet van de 

vergoeding en de uitzonderingen daarop. 

Uitwerking van de vraag 

41. antwoorden met de volgende strekking: 

als (van tevoren) is aangegeven dat de bagage meer 

waard is (dan het standaard bedrag) 

Dit is te lezen in de volgende zin: 'United's liability 

(aansprakelijkheid) for loss of, damage to, or delay 

(vertraging) in delivery (bezorging) of a passenger's 

checked baggage is limited (beperkt) to $3,400 per 

ticketed passenger, unless a higher value is declared 

in advance (tenzij een hoger bedrag van tevoren is 

aangegeven).' 

bij rolstoelen (of andere hulpmiddelen) 

Oat de limiet van $3,400 niet geldt voor rolstoelen valt 

te lezen in de volgende zin: 

'In accordance with (in overeenstemming met) 14 CFR 

Part 382, the above limit of liability (beperking van 

aanprakelijkheid) does not apply (geldt niet) for loss, 

damage or delay of wheelchairs (rolstoelen) or other 

assistive devices (hulpmiddelen).' 




