
Tekst 1 
A waiter's excuse for being 
rude 

Oriëntatie vooraf 

Zoals gebruikelijk begint het examen met een korte 

tekst met daarbij 2 vragen. De tekst komt uit de Daily 

Mail, een Brits dagblad, is vrij recent en er is een 

illustratie bij: een ober die overdreven buigend en 

keurig volgens de regeltjes aan het werk is. De titel 

vertelt ons dat een ober die onbeschoft (rude) was, 

daar kennelijk een excuus voor had. 

Inhoud per alinea 

1 In deze alinea wordt het onderwerp 

geïntroduceerd: een ober vecht zijn ontslag aan 

(being sacked) omdat hij niet onbeschoft (rude) 

was, zoals de aanklacht luidde, maar gewoonweg 

Frans. Hij stelt dat hij het slachtoffer is van 

discriminatie van zijn (Franse) cultuur. 

2 Zijn werkgevers in Vancouver, Canada zetten uiteen 

hoe agressief hij zich opstelde tegenover collega's, 

hoe waarschuwingen niet hielpen en dat hij dus 

was ontslagen (dismissed) omdat hij zich niet hield 

aan (violating) de geldende gedragscode in het 

bedrijf (code of conduct). 

3 Mr Rey, de ober in kwestie, heeft een klacht 

ingediend (filed a complaint) en beroept zich op 

zijn training in zijn geboorteland Frankrijk dat een 

directere en meer uitgesproken cultuur heeft. Hij 

stelt dat zijn ontslag werkdiscriminatie is. 

4 Kennelijk heeft hij een punt: de Fransen staan 

bekend om hun nogal onbeschoft gedrag tegenover 

buitenlandse toeristen. In Parijs probeert men hier 

iets aan te doen via een beleefdheidshandleiding 

(politeness manual) en door 'glimlach 

ambassadeurs' in te zetten bij de belangrijkste 

toeristische attracties. 

Uitwerking van de vragen 

1. A

De ober stelt dat hij gewoon deed wat alle Franse

obers doen en dat dit de Franse cultuur is. De 

Canadezen kunnen deze manier van werken niet

waarderen (appreciate): zij beschouwden zijn gedrag

als onbeschoft en agressief.

Niet B Er wordt niet gesproken over de rechten van

obers in Frankrijk in vergelijking met die van 

hun Canadese tegenhangers (counterparts), 

alleen over de verschillende opvattingen over 

hoe een ober zich behoort te gedragen. 

Niet C Er staat nergens dat buitenlandse werknemers 

in het algemeen zich niet kunnen aanpassen 

aan de Canadese eisen. Het gaat hier om één 

specifiek geval van een Fransman. 

2. D

Alinea 4 maakt duidelijk dat het gedrag van

werknemers in de horeca en toeristische industrie

tegenover buitenlands toeristen veel te wensen

overlaat (ze zijn onbeschoft) en dat de Franse

autoriteiten zich daar ook van bewust zijn. Dit is wat

de ober, Mr Rey, al stelde in de eerste alinea: ik kan er

niets aan doen, het is gewoon de Franse cultuur. Het is

dus een algemeen probleem in Frankrijk.

Niet A Alhoewel de ober een punt heeft als hij zegt

dat hij gewoon doet wat alle obers in Frankrijk 

doen, gaat de tekst niet verder dan te zeggen 

dat er een 'tribunal hearing' (rechtszitting) 

was over deze zaak. We horen niet wat de 

uiteindelijke uitspraak was en weten dus niet 

of het ontslag onwettig was. 

Niet B Het doet er helemaal niet toe wat de 

Canadezen over Frankrijk weten. Zij hebben 

alleen te maken met hun eigen gedragscodes 

en regels. Er wordt in alinea 4 ook helemaal 

niets over gezegd. 

Niet C Deze alinea is niet humoristisch bedoeld maar 

stelt iets vast: dat de Franse cultuur inderdaad 

heel direct en zelfs onbeschoft is tegenover 

buitenlandse toeristen. De link met de eerste 

alinea is dus dat de ober gelijk heeft als hij 

zegt dat hij gewoon doet wat alle Franse obers 

doen. 

Tekst 2 
Human and pet health-cost 
trends are strikingly similar 

Oriëntatie vooraf 

Een korte tekst met een lange titel die duidt op een 

vergelijking tussen de gezondheidsuitgaven voor 

mens en huisdier (pet), en dat die 'strikingly similar' 

(opvallend gelijk) zijn. Daarbij een foto van een hond 

met een stethoscoop om zijn hals in plaats van een 

halsband. Het artikel komt uit de Economist, een krant 

die vooral schrijft over economische onderwerpen, 

en is vrij recent (2017). Je ziet dat het belangrijk is om 

de titel van een artikel goed te lezen, de eventuele 

illustraties goed te bekijken en ook te kijken waar 

het artikel is verschenen (de bron). Deze lange titel 

is waarschijnlijk een heel korte samenvatting van het 

artikel. 



Er zijn 2 vragen bij dit artikel en beide gaan over het 

artikel als geheel. 

Inhoud per alinea 

1 Deze alinea begint met een vraag bij wijze 

van introductie die slechts gedeeltelijk wordt 

beantwoord. Er zijn redenen aan te wijzen 

waarom Amerikanen zoveel geld besteden aan de 

gezondheid van hun huisdieren: bemoeienis van 

de overheid (government meddling) en warrige 

stimuleringsinitiatieven (tangled incentives), 

maar een recent onderzoek legt bloot dat het 

ingewikkelder ligt. Daar zullen de volgende alinea's 

over gaan. 

2 De onderzoekers hebben onderzoeksgegevens 

(survey data) van huishoudens doorgespit 

(digging through) en hebben ontdekt dat de 

gezondheidsuitgaven voor huisdieren sterker 

stegen dan die voor mensen in de periode tussen 

1996 en 2012. Aan het levenseinde lopen die 

kosten voor mens en huisdier nog eens sterker op 

(tick up). 

Er is een voorbehoud (caveat): de 

steekproefomvang (sample size) was erg klein. 

3 De vraag is of de traditionele uitleg van de 

stijgende gezondheidsuitgaven wel hout snijdt 

(more bark than bite - veel geschreeuw en weinig 

wo/) en of er niet meer speelt: in tegenstelling 

tot de gezondheidszorg voor mensen is er weinig 

regulering in de gezondheidszorg voor huisdieren 

en minder dan 1% van de dieren (critters) worden 

er voor verzekerd. Er is iets anders aan de hand, 

maar wat dat zou kunnen zijn wordt niet uitgelegd. 

Uitwerking van de vragen 

3. C

Regulation (regulering) verwijst naar wat de regering

doet om de gezondheidszorg in (goede) banen te

leiden: zij stelt alle regels op en maakt de wetten,

en dit kan dus gezien worden als bemoeienis van de

overheid.

Niet A Het doorspitten van de onderzoeksgegevens

werd gedaan door wetenschappers, niet door 

de regering. Er staat ook niet of de overheid 

betrokken was bij het uitzetten van de 

vragenlijsten voor huishoudens. 

Niet B De uitgaven worden gedaan door de eigenaren 

van de huisdieren, niet door de overheid. 

Niet D Trends ontstaan door allerlei oorzaken, zoals 

het artikel al aangeeft. De overheid bemoeit 

zich daar niet mee en heeft daar geen 

rechtstreekse invloed op. 

4. 1 Niet

Er kan geen voorbeeld worden gevonden van

overdrijving. De auteur stelt een aantal feiten vast en

vraagt zich een aantal dingen af maar van overdrijving

daarbij is geen sprake.

2 We/ 

De woordspeling hier is: more bark than bite (veel 

geschreeuw en weinig wol). Honden blaffen (bark) en 

bijten (bite), dus dit is een woordspeling omdat het 

artikel gaat over de stijgende gezondheidskosten voor 

huisdieren. 

Tekst 3 
Social mobility 

Oriëntatie vooraf 

Een kort artikel met een lange vraag. Het artikel is 

een ingezonden brief van een lezer, geplaatst in the 

Guardian, een Britse kwaliteitskrant. De vraag bestaat 

uit nog eens drie ingezonden brieven van lezers 

waaruit wij de brief moeten kiezen die aansluit bij de 

mening van Steve McMahon. 

Inhoud van de tekst 

Steve McMahon reageert op de enthousiaste verhalen 

van directeuren van privéscholen die successen boeken 

op het terrein van sociale mobiliteit in samenwerking 

met staatscholen. Hij stelt hier twee begrippen 

tegenover elkaar: social mobility, ofwel het vermogen 

van individuen om zich omhoog te werken in een 

klassenmaatschappij, en social transformation, ofwel 

de herverdeling van kansen en mogelijkheden. Het 

eerste doet het individu zelf, maar gaat dan ten koste 

van een ander; het tweede is een sociale hervorming 

van bovenaf. Mr McMahon is voorstander van social 

transformation. Hij gebruikt het voorbeeld van de 

Wimbledon tenniskampioenschappen om zijn punt 

duidelijk te maken. 

Uitwerking van de vraag 

5. B

Hoewel alle drie briefschrijvers het in zekere mate

eens zijn met Steve McMahon, komt de reactie van

briefschrijver B het meest overeen met die van Steve

McMahon: hij stelt ook dat als een individu de sociale

ladder beklimt, dit ten koste gaat van E;!eh ander (sends
"

�·-

someone down) in een ongelijke maatschappij. Ook 

hij pleit voor grotere sociale gelijkheid (greater social

equality) en minder privileges voor degenen die toch

al bevoorrecht zijn (rank being set by those al ready

being privileged).



Niet A Deze briefschrijver schaart brieven die 
privéscholen verdedigen onder 'fake news' 
(nepnieuws). Zij richt haar aanval dus vooral 
op d._eze.Scholen, met het voorbeeld van de 
kèukenhulp die uiteindelijk haar dochter op 
een van deze scholen geplaatst kreeg door 
keihard te werken. Zij stelt dat dit nu niet 
meer zou lukken met zo'n salaris en benadrukt 
daarmee de groeiende sociale ongelijkheid. 
Zij heeft het echter niet over 'social 
transformation'. 

Niet C Deze briefschrijfster vertelt van haar eigen 
ervaringen op een privéschool en vergelijkt die 
situatie met nu: haar school is nu zeer elitair. 
Hiermee benadrukt zij dat privéscholen niet 
bijdragen aan sociale mobiliteit. Zij noemt niet 
dat sociale mobiliteit winnaars en verliezers 
kent en heeft het ook niet over sociale 
transformatie. 

Tekst 4 
Cheers and jeers for the end 
of Crain's comments section 

Oriëntatie vooraf 

Een wat langer artikel met een titel die niet zoveel 
zegt. We weten niet wat 'Crain's comments section' is, 
bijvoorbeeld. We kunnen alleen zien dat het gaat om 
positieve reacties (cheers) en negatieve reacties (jeers)

en dat het misschien iets te maken heeft met een 
computer, als we naar de illustratie kijken. Het artikel 
komt van een website en is vrij recent. De opbouw is 
anders dan we gewend zijn: eerst een artikeltje, dan 
reacties van lezers. Als het artikel wat langer is, is het 
handig om alvast de eerste en laatste alinea te lezen. 

Inhoud van de tekst 

Het hoofdartikel verklaart meteen meer van de titel: 
de sectie van de Crain's Chicago Business website waar 
je commentaar kunt posten wordt er afgehaald (pull

the plug). De reden is dat ze geen mensen hebben om 
al deze berichten te checken op hun inhoud. Heel vaak 
gaat het om anonieme scheldpartijen en haatdragende 
commentaren. Dat haalt het peil van de website naar 
beneden (sully - bezoedelen) en ontneemt beleefdere 
lezers de lust om te reageren. Ze kunnen het ook niet 
verantwoorden tegenover hun sponsors. In plaats 
daarvan worden lezers uitgenodigd te reageren via 
sociale media en e-mail. Zo bereiken de reacties ook 
een groter publiek. Vervolgens worden een paar 
reacties op deze beslissing vermeld: 

1 Deze lezer zegt dat je de negatieve berichten juist 
moet koesteren, want ze stellen intelligente lezers 
in staat om een andere invalshoek (perspective)

te bieden en er tegenin te gaan (contradictory). Ze 
kunnen ervan leren en het kan ze in staat stellen 
hun eigen meningen aan scherpen (hone).

2 Deze lezer is het er niet mee eens, op twee fronten: 
hij zegt dat de website zelf verantwoordelijk is 
voor het verwijderen van haatcommentaar en 
scheldpartijen (invective) en dat je door het sluiten 
van de 'comments section' alleen maar sociale 
media opzadelt met hetzelfde probleem. Hij stelt 
dat dit soort commentaar gewoon bij het publieke 
debat (discourse) hoort. 

3 Deze lezer vindt het een goed plan. Vroeger waren 
deze secties interessante discussieplatforms, nu 
is het zooi (garbage). Zij is liever een struisvogel 
(ostrich) dan dat ze deze commentaren leest. Een 
struisvogel is een dier dat de kop in het zand steekt. 

Uitwerking van de vragen 

6. 1 We/

Deze stelling is een vertaling van 'We do not have the
personnel to manage reader commentary'.

2 Wel

Er staat dat deze commentaren het peil van hun 
materiaal naar beneden haalt, hun merk beklad en hun 
sponsors geen recht doet. Dat is dus reputatieschade. 

3 Niet

Over hacken wordt niet gesproken; ook niet over de 
veiligheid van de site in zijn algemeenheid. 

4 Niet

Ze willen juist sociale media inzetten als alternatief 
voor de 'comments section' die gaat verdwijnen. 

7. b - 1 Scat 5.
Scot zegt dat intelligente mensen tegenwicht
kunnen bieden (offer perspective and contradictory

information) en we ervan kunnen leren.

a - 2 Brian White

Hij zegt dat je, door het sluiten van de 'comments 
section' en het verwijzen naar sociale media, het 
probleem legt bij de sociale media (kicking the trash

into someone else's backyard - de zooi de tuin van

iemand anders inschoppen). Ze hadden er zelf iets aan 
moeten doen (enforcing standards at the front door

- regels voor plaatsing aanhouden (enforcing) meteen
als de commentaren binnenkomen (at the front door))



c - 3 Mary Brigid O'Too/e 

Mary stopt liever haar kop in het zand (be an ostrich) 

dan dat ze zulke rotzooi (garbage) leest. 

Nietd 

Niemand zegt dat de commentaren onschadelijk 
zijn. Ook Scott, die zegt dat hij deze commentaren 
nu respecteert, stelt dat intelligente lezers weerwerk 
moeten leveren. 'Respect' is hier niet bedoeld als 
een positief iets maar als 'het erkennen van het 
bestaansrecht'. 

Niete 

Er wordt nergens gesproken over het overlaten van het 
probleem aan experts. Er wordt ook niet gezegd wie 
die experts zouden kunnen zijn. 

Tekst 5 
On Lebanon's coast, a garbage 
dumpgrows 

Oriëntatie vooraf 

Dit langere aangepaste (adapted) artikel komt uit de 
New York Times, een Amerikaanse kwaliteitskrant. Als 
een artikel lang is, is het handig om eerst vluchtig te 
kijken waar het over gaat door de eerste en laatste 
alinea te lezen, of door de eerste stukjes zin van 
ieder alinea te lezen. Lees in ieder geval de titel goed 
en bekijk de illustratie. De titel is hier een duidelijke 
aanwijzing over de inhoud van het artikel en de foto 
bevestigt dit: een groeiende vuilnishoop aan de kust 
van Libanon. Er horen 5 vragen bij deze tekst. 

Inhoud per alinea 

1 De toestand van de Libanese kust vroeger en nu 
wordt vergeleken: vroeger prachtige stranden, nu 
een vuilnisberg waar niets aan wordt gedaan. 

2 Het eerste wat reizigers naar Libanon treft als ze 
per vliegtuig aankomen is een geur van vuilnis, 
afkomstig van een vuilnisbelt aan de kust, terwijl 
Libanon zoveel moois te bieden heeft, waaronder 
en heerlijke keuken. 

3 De vuilnisbelt trekt heel veel vogels aan, wat weer 
een gevaar is voor het vliegverkeer naar en van 
het nabijgelegen vliegveld. Onlangs was er een 
incident: een vliegtuig kwam in botsing met een 
vogel. Nu staat het vuilnisprobleem opeens op de 
agenda. 

4 Schutters verschenen ten tonele om de vogels af te 
schieten, maar dat is een ecologische ramp volgens 

milieuactivisten: de meeste vogels zijn Europese 
trekvogels voor wie Libanon een belangrijke 
pleisterplaats is. 

5 Politieke corruptie ligt ten grondslag aan het 
vuilnisprobleem, en het vuilnisbedrijf Sukleen heeft 
banden met politieke partijen. Er wordt ook iets 
gezegd over hoe weinig plek er is voor vuilnisbelten 
en over recyclen, maar wat precies is nog niet 
duidelijk omdat we hier een gap moeten invullen. 

6 Hier wordt gesteld dat Libanon als voorbeeld 
kan dienen van hoe het niet moet: overhaaste 
privatisering van publieke werken zoals vuilnis, 
water en het Internet leidt tot ellende in een land 
met een zwakke regering. 

Uitwerking van de vragen 

8. B
Het verleden (mooi uitzicht op zee, er staan nog
restanten van parasols van palmbladeren (palm

fronts)) wordt vergeleken met het uitzicht op een
enorme vuilnisbelt (landfill) nu.
Niet A De visser zegt dat er niets gebeurt aan het

probleem hier, maar dat is niet het punt dat de 
auteurs bij wijze van introductie willen maken 
hier. Het gaat hun om het contrast tussen 
vroeger en nu. 

Niet C Het is niet hun persoonlijke visie waarmee ze 
beginnen. Ze vergelijken vroeger met nu, op 
feiten gebaseerd, en halen de woorden van 
een visser aan. 

Niet D Het milieu komt hier nog niet ter sprake. De 

visser stelt alleen dat er overal ter wereld 
oplossingen zijn voor het vuilnisprobleem, 
maar niet in Libanon. 

9. 1 We/

Er staat dat het eerste dat reizigers begroet als ze op
Libanese bodem landen, een geur van vuilnis is.

2 Niet 

Er wordt gezegd dat er heel veel vogels op het vuilnis 
afkomen, maar niet dat wat ze daar aan voedsel vinden 
ongezond voor ze is. 

10.D
Er wordt gesproken van 'fa il ure of Lebanese polities'
(het falen van de Libanese politiek) en over corruptie,
ontstaan kort na de burgeroorlog �ie �inäigde in 1990.
Niet A Over een eventuele bevoÎkingsgroei na de

burgeroorlog wordt niets gezegd; alleen over 
de groei van het vuilnisprobleem. 

Niet B Over de infrastructuur na de burgeroorlog 
wordt niets gezegd, laat staan dat er sprake 



was van een verbetering. Er wordt alleen 

gezegd dat het in zo'n klein land als Libanon 

moeilijk is plek te vinden voor vuilnisbelten. 

Niet C Misschi n was dat wel zo, maar het staat niet 
... 

in-de tekst en dus is dit antwoord fout. 

11.A

Door alle corruptie is het niet mogelijk geweest naar

ander oplossingen zoals recyclen te zoeken. Als extra

nadeel wordt er nog aan toegevoegd dat er haast

geen plek is in zo'n klein land als Libanon voor nieuwe

vuilnisbelten.

Niet B 'To boost' betekent stimuleren, een zet in de

goede richting geven, en dat is hier nu juist 

niet gebeurd. Er zit geen vooruitgang in de 

zaak, en andere oplossingen zoals recyclen 

komen door de corruptie in deze industrie niet 

van de grond en worden zelfs geblokkeerd. 

Niet C 'To facilitate' betekent in staat stellen, mogelijk 

maken. Corruptie maakt het juist onmogelijk 

om naar nieuwe oplossingen te zoeken. 

Niet D 'To justify' betekent rechtvaardigen. Afgezien 

van het feit dat je niet kunt zeggen 'een 

mogelijkheid rechtvaardigen', rechtvaardigt 

corruptie niets, al helemaal niet omdat het 

gaat om een corrupt vuilnisbedrijf dat banden 

heeft met politieke partijen. 

12.B

Habib noemt het 'rushing into privatisation' (overhaast

privatiseren), waarmee hij meteen zegt dat dit niet had

moeten gebeuren. Hij wil de aanhangers (advocates)

van de vrije-markt economie laten zien hoe dat fout

kan gaan in een land als Libanon. Hij vindt dus dat dit

soort zaken bij publieke werken hoort.

Niet A Hij adviseert de Libanese regering niet. Hij

heeft wel zo zijn mening over het probleem, 

maar heeft geen ingang daar. Hij beheert wel 

zijn eigen nieuws website. 

Niet C Daar heeft hij helemaal geen vertrouwen in (is 

confident). Hij stelt dat de regering moeilijke 

keuzes moet maken als het gaat om wat ze 

het eerst moeten aanpakken, omdat publieke 

werken over de hele linie te lijden hebben 

gehad in Libanon. 

Niet D Hij wil juist geen commerciële belangen 

(stakeholders) waar het publieke werken 

betreft. Hij ziet Libanon als een voorbeeld 

van hoe het niet moet met de overhaaste 

privatisering na de burgeroorlog. Hij gelooft 

niet in de vrije markt voor deze sector. 

Tekst 6 

Down the YouTubes 

Oriëntatie vooraf 

Een lang aangepast artikel, met daarbij een afbeelding 

van de voorkant van een boek. Gezien de ondertitel 

en de bronvermelding blijkt het inderdaad te gaan om 

een boekrecensie in Private Eye over het boek Fully 

Functioning Human (Af most) van Melanie Murphy. 

Private Eye is een populair Brits blad met nieuws en 

actualiteiten. De titel zegt nog niet zoveel; we kennen 

natuurlijk allemaal YouTube maar we weten nog niet 

wat dat met de inhoud van het boek te maken heeft. 

Om een indruk te krijgen van de tekst is het aan te 

raden de eerste en laatste alinea te lezen voor je aan 

de vragen begint. Zo weet je waar de schrijver naar toe 

wil met zijn/haar recensie (review). 

Inhoud per alinea 

1 Het merendeel van de boeken die nu uitkomen is 

geschreven door YouTube beroemdheden, en ze 

lijken erg op elkaar: veel over de schrijvers zelf, 

veel zelfhulp adviezen uit de tweede hand en 

levenswijsheden. De schrijver van het artikel is niet 

erg positief: 'churn out' wil zoveel zeggen als op 

grote schaal afdraaien of publiceren; hij noemt het 

'humblebrag': jezelf vooropstellen met een mix 

van bescheidenheid en opschepperij, en 'inane' 

(onbenullig). De toon is dus gezet. 

2 De schrijver vervolgt zijn afbrekend commentaar 

met een uiteenzetting over de overeenkomsten 

tussen de boeken van de 'influencers': ze beginnen 

allemaal met een beetje boetedoening over hun 

verleden (redemption); hoe ze niets voorstelden, 

hoe ze van alles verkeerd deden en een laag 

zelfbeeld hadden totdat dat opeens veranderde 

en ze nu een online voorbeeld zijn voor andere 

jonge vrouwen: word een 'influencer' en je 

krijgt miljoenen volgers en een contract met een 

cosmeticabedrijf. 

3 Er is een probleem: als je je hele ziel en zaligheid al 

online in vlogs hebt blootgelegd, waar moet je dan 

nog over schrijven in een-boek? iedereen kent je 

verhaal al, en dat was nog gratis ook. 

4 Melanie Murphy is hier een goed voorbeeld van: 

zij schrijft over het schrijven zelf, hoe je moet 

beginnen en hoe je een heel boek moet vullen over 

je eigen onbeduidende ikje. 



5 Vervolgens promoot ze een ander boek, dat haar 

op het goede vloggerspad bracht, The Secret, een 

zelfhulp boek dat veel gelezen wordt, de schrijver 

noemt dit boek zelfs beangstigend invloedrijk 

(frighteningly influential), waarmee hij ook dat 

boek afkraakt. 

6 Melanie doet haar uiterste best te benadrukken 

hoe gewoon ze is door te vertellen dat ze aan het 

typen is terwijl ze op de WC zit te poepen. De 

schrijver merkt daarbij op dat wat ze al typend 

produceert daar grote gelijkenis mee vertoont. 

7 Als je alles beschrijft beland je ook in de 

problemen: ze vertelt hoe makkelijk ze geld 

verdient met heel weinig inspanning. 

8 De schrijver besluit met zijn/haar conclusie: deze 

influencers zijn helemaal niet zo begaan met 

hun volgers. Ze doen dit werk om veel geld te 

verdienen, en het boek dient hetzelfde doel. Het 

advies: tijd om te ontvolgen. 

Uitwerking van de vragen 

13.C

De schrijver noemt de overeenkomsten tussen

deze boeken: beetje boetedoening (redemption),

beschrijven hoe laag hun zelfbeeld was, zeggen dat je 

leven hopeloos was, totdat alles opeens veranderde

toen ze veel volgers kregen op Internet en een 

voorbeeld werden voor andere jonge vrouwen. De 

schrijver noemt verscheidene van zulke influencers en

de boeken die ze schreven als voorbeeld.

Niet A Er staat helemaal niet dat ze toegewijd

(committed) zijn aan hun volgers. Eerder het 

tegenovergestelde: het is heel veel 'me-me

me-moir'. Dit laatste is een woordspeling op 

'memoir'. Een memoir is een boek waarin 

een 'belangrijk' persoon, een president 

bijvoorbeeld, zijn of haar levensverhaal vertelt. 

Het gaat dus niet over de volgers, maar over 

henzelf. 

Niet B Ze zijn misschien wel dankbaar dat ze nu meer 

zelfvertrouwen hebben, maar dat punt wordt 

niet gemaakt door de recensent. De vloggers 

zelf hebben het over het zelfvertrouwen dat 

ze door het Internet herwonnen (regained) 

hebben. 

Niet D Beide punten zijn niet juist. Ze zijn helemaal 

niet kwetsbaar en ze willen juist zoveel 

mogelijk aandacht. 

14.A

Ze hebben hun hele hebben en houwen al op YouTube

gedeeld, tot in de kleinste details, dus waarover

moeten ze dan nog schrijven? Hun volgers weten alles

al.

Niet B Misschien zijn ze wel gewend aan makkelijk 

geld verdienen, maar dat wordt niet als 

probleem genoemd bij het schrijven van een 

boek. Ze hebben geen nieuw materiaal meer; 

ze hebben alles al verteld op YouTube. 

Niet C Er staat niet dat hun volgers niet van lezen 

houden. Er staat dat ze geen nieuw materiaal 

hebben voor een boek; ze hebben hun hele 

ziel en zaligheid al blootgelegd op YouTube. 

Niet D Over marktonderzoek wordt niets gezegd. Ze 

hebben geen nieuw materiaal voor een boek 

omdat alles al tot in het kleinste detail in hun 

vlogs is verteld. 

15.B

Melanie grijpt naar (falls back on) de aloude (time

honoured) stoplap/bladvuller van schrijven over

schrijven, omdat ze niets anders heeft om over te

schrijven.

Niet A Ze ontzegt het zich (denies herself) juist niet:

ze maakt er ruim gebruik van omdat ze niets 

anders weet om over te schrijven. 

Niet C Ze is wel degelijk bekend met deze techniek 

(ignorant - onwetend, niet op de hoogte), want 

ze gebruikt hem volop in haar boek. 

Niet D Ze steekt er niet de draak mee, want ze 

gebruikt deze techniek juist zelf. De recensent 

is degene die er de draak mee steekt. 

Voor het goed beantwoorden van de volgende vraag 

moet je natuurlijk weten wat 'ironie' is: ironie is het 

tegenovergestelde zeggen van wat je bedoelt met 

een humoristische bedoeling. Cabaretiers maken er 

bijvoorbeeld veel gebruik van. 

16.1 Wel 

De recensent vindt het niet verbazend (astonishing), 

hij had niet anders verwacht in zo'n onbenullig boek. 

Hij bedoelt dus eigenlijk het tegenovergestelde. 

(ironie) 

2 Niet 

Het probleem is echt: hoe promoot je een boek 

waarin niets nieuws staat? Alles was al bekend van 

YouTube. 

3 Niet 

Het boek is bedoeld als een geldmaker; ze heeft 

immers 50 miljoen volgers. Dit is de ware reden voor 

het schrijven van het boek. 

4 Niet 

Ze begint inderdaad aan (embarks upon) een lang 

verhaal dat niets met haar eigen boek te maken heeft, 

over een boek van een andere vlogger waar ze zelf veel 

aan gehad zegt te hebben. 



Voor het goed beantwoorden van de volgende vraag 

moet je weten wat een metafoor is: een metafoor 

schildert een beeld dat zegt wat je eigenlijk bedoelt. 

Je neemt wat w@'rdt gezegd dus niet letterlijk maar 
. 

figuurlijk.· 

17.A

Melanie zit te poepen op de WC, dat schrijft ze ook in

haar boek, en de recensent zegt met deze opmerking

dat haar boek eigenlijk ook een soort drol is, dus heel

slecht.

Niet B De recensent grijpt dit stukje tekst aan om zijn

vergelijking te maken: Melanie's boek is ook 

een drol, dus heel slecht. Geen voorbeeld dus. 

Niet C In de hele tekst is geen bewondering te 

bespeuren voor het boek van Melanie, en in 

deze passage al helemaal niet omdat hij/zij 

haar boek vergelijkt met een drol. 

Niet D De recensent heeft het niet over het al dan 

niet smakeloos zijn van de opmerking. Hij/zij 

grijpt het aan om de vergelijking te maken: het 

boek is ook een drol. 

18.A

lnfluencers doen wat ze doen niet om de wereld te 

verbeteren, maar om geld te verdienen. De schrijver

vraagt zich af of volgers zich dat wel realiseren.

Niet B Er staat nergens dat ze getalenteerd zijn in

deze laatste twee alinea's. Ze doen wat ze 

doen om veel geld te verdienen. 

Niet C Het tegenovergestelde is het geval: ze hebben 

eigenlijk niets te zeggen en doen wat ze doen 

om veel geld te verdienen. 

Niet D Dat staat er niet. Er wordt wel gesuggereerd 

dat degenen die beïnvloed worden niet 

doorhebben dat deze influencers helemaal 

niet betrokken zijn bij hun volgers, maar doen 

wat ze doen om veel geld te verdienen. 

Tekst 7 

Beware the robot revolution 

Oriëntatie vooraf 

Een lang aangepast artikel van Katie Allen uit de 

Guardian, een Britse kwaliteitskrant. De titel is wat 

onheilspellend: pas op, kijk uit (beware) voor de robot 

revolutie. We kunnen dus een verhaal verwachten dat 

niet helemaal positief is over robots. De illustratie laat 

twee robot handen zien die aan het typen zijn. Lees 

om een indruk van de tekst te krijgen de eerste zin van 

elke alinea. 

Inhoud per alinea 

1 Een positief bericht over automatisering: er zijn 

meer banen in plaats van minder, de productiviteit 

en levensstandaard zijn omhooggegaan en mensen 

verdienen meer geld. 

2 Een tegengeluid: het beeld geschetst in alinea 

1 gaat over het grote gemiddelde, niet over 

individuen. Er zijn wel degelijk mensen die hun 

baan kwijtraken door automatisering en in hun 

omgeving geen nieuw werk kunnen vinden. 

3 Een tweede punt: de technologische veranderingen 

gaan steeds sneller en worden steeds 

grootschaliger; daardoor hebben mensen geen tijd 

om zich aan te passen zoals ze eerder wel hadden. 

4 De politiek moet hier stappen nemen. Ze moet 

zorgen dat de extra kwetsbare laagopgeleide 

arbeiders niet massaal buiten de arbeidsmarkt 

komen te staan vanwege de automatisering. Het 

gaat om miljoenen mensen en de noord-zuid kloof 

in Engeland zal zich verder verdiepen als er geen 

maatregelen worden genomen. (NB het noorden 

van Engeland was van oudsher het industrie- en 

mijnbouw gebied. Toen de mijnen sloten en de 

zware industrie zich naar goedkopealonen landen 

verplaatste verarmde het gebied, terwijl het zuiden 

welvarend is.) 

5 De voorgestelde maatregelen: investeringen in 

onderwijs en omscholing, extra hulp voor de 

regio's die verder verwijderd zijn van de hoofdstad. 

Wordt er niets gedaan, dan gaan werkeloosheid en 

armoede sterk stijgen (spike) in die regio's, en dat is 

wel een erg hoge prijs die we moeten betalen voor 

een beetje gemiddelde groei van de productiviteit. 

Uitwerking van de vragen 

Om tijd te sparen zou je de volgende vraag ook als 

laatste bij deze tekst kunnen doen. De andere vragen 

leiden je door de tekst, en dan kom je de gevraagde 

passage vanzelf tegen. 

19. Sure, the (alinea 2)

In deze zin wordt gesproken over de toename (gain)

van het aantal banen in het hele Verenigd Koninkrijk

ten opzichte van het aantal banen dat verloren is 

gegaan door technologische veranderingen.

20.B

In deze alinea wordt het voorbeeld gegeven van 

een arbeider in de Midlands die zijn baan in een 

autofabriek (car plant) verliest omdat een robot nu het



werk doet. Hij/zij kan alleen een nieuwe baan vinden 

ver weg van waar hij/zij woont, waar de nieuwe banen 

(openings) ontstaan, in Londen in de horeca. 

Niet A Dat staat er niet. Er wordt alleen gezegd dat 

een econoom in de jaren 30 van de vorige 

eeuw voorspelde dat door automatisering de 

werkweek zou kunnen worden teruggebracht 

(cut) tot 15 uur. 

Niet C Er wordt niet gesproken over verlies aan een 

gevoel van eigenwaarde. Zoiets klinkt logisch, 

maar het zou een gevolgtrekking zijn. Zo'n 

antwoord is per definitie fout: elk correct 

antwoord moet in de tekst te vinden zijn. 

Niet D Het punt is niet dat ze te weinig hulp krijgen 

bij het vinden van een nieuwe baan, maar dat 

die banen veel te ver van hun woonplaats zijn. 

Bij de volgende twee vragen moet je de juiste woorden 

invullen. Probeer eerst, voor je naar de vraag kijkt, zelf 

een woord in te vullen dat goed in de context past en 

kijk dan of er een woord met een dergelijke betekenis 

bij de antwoordmogelijkheden staat. Lees de hele 

alinea goed, en als een gap in de eerste zin van een 

alinea staat, kijk dan ook terug naar de vorige alinea. 

Als je achteraf tijd hebt, lees dan de tekst nog eens na 

met de ingevulde woorden. Loopt het goed? Dan heb 

je de juiste woorden ingevuld. Zo niet, kijk dan nog 

eens goed naar de diverse mogelijkheden. 

21.B

Als de veranderingen geleidelijk (gradual) zijn, hebben

mensen de tijd om zich aan te passen. Dit woord past

hier dus goed omdat de zin de situatie van vroeger

beschrijft.

Niet A Willekeurig (arbitrary) zijn de veranderingen

niet. Dat zou de mensen ook niet de tijd 

hebben gegeven om zich aan te passen, 

omdat 'arbitrary' ook een zekere mate van 

onvoorspelbaarheid inhoudt. 

Niet C De technologische veranderingen zijn in 

voorgaande jaren juist niet zo snel (rapid) 

gegaan, dus mensen hadden toen wel de tijd 

om zich aan te passen, in tegenstelling tot nu 

en in de toekomst. 

Niet D Het verband tussen ernstig (serieus) en 

22.C

de veranderende technologie is hier niet 

relevant. We moeten een woord invullen dat 

juist aangeeft dat het vroeger makkelijker 

was om je aan te passen aan veranderende 

omstandigheden omdat de technologische 

ontwikkeling nog niet zo snel ging. 

In de tekst wordt gesproken over de druk, de urgentie

die de technologische veranderingen leggen (impose

a pressing need) op de regering. De regering moet iets

voorkomen; ze moeten maatregelen nemen (step in)

om te zorgen dat iets niet gebeurt: dat meer robots 

niet leidt tot meer ongelijkheid. Het woord 'this' 

in de eerste regel van deze alinea verwijst naar de 

problemen geschetst in alinea 2 en 3: dat sommige 

werknemers, vooral de laaggeschoolde, door de 

voortschrijdende technologie buiten de arbeidsmarkt 

dreigen te vallen. Dat zou de ongelijkheid (inequality) 

vergroten. 

Niet A Vakkennis en ervaring (expertise) zijn juist 

positief; het zou goed zijn als deze ook 

omhoog zouden gaan en dat hoeven we niet 

te voorkomen. We zoeken hier een woord dat 

een negatief verschijnsel aanduidt. 

Niet B Immobiliteit (immobility), dus de 

onmogelijkheid voor mensen om van A naar 

B te reizen, komt niet ter sprake. Er wordt 

alleen gezegd dat de nieuwe banen niet op 

de plaatsen ontstaan waar bestaande banen 

verloren gaan aan automatisering. 

Niet D Over geldontwaarding (inflation) gaat deze 

tekst niet en dus ook deze alinea niet. Er 

wordt alleen gesproken over armere regio's 

in Engeland die nog armer zullen worden 

als niets wordt gedaan aan de gevolgen van 

de automatisering daar. Dat heeft niet met 

inflatie te maken. 

Niet E De kosten voor onderhoud (maintenance) van 

robots wordt nergens in het artikel ter sprake 

gebracht. 

23.A

De auteur stelt dat de voordelen van automatisering

onevenredig zijn verdeeld: laaggeschoolde arbeiders

die hun baan verliezen door automatisering zullen

alleen maar armer worden. Als de regering niet

ingrijpt, zullen de gebieden die toch al een stuk armer

zijn, nog sterker verarmen. Daar moet de regering

iets aan doen, door ondersteuning en omscholing.

Investeren in de arbeidsmarkt dus, om een

miljoenenwerkloosheid te voorkomen.

Niet B Er wordt helemaal niet gesproken over wat

het kost om robots goed te onderhouden, 

laat staan dat er een vergelijking wordt 

getrokken met de kosten die gepaard gaan 

met menselijke arbeidskrachten. 

Niet C Dit punt komt niet aan de orde. Er wordt 

gesteld dat de voordelen van automatisering 

onevenredig zijn verdeeld en dat de regering 

maatregelen moet nemen om te voorkomen 

dat miljoenen in bepaalde regio's werkeloos 

worden doordat ze hun baan verliezen aan 

robots. • 

Niet D De productie (manufactllring) industrie heeft 

niet te lijden want de banen verdwijnen niet, 

die worden overgenomen door robots. Het 

feit dat de mensen die hun banen verliezen 

een stuk armer worden heeft met de 

productiecapaciteit dus niets te maken. 



Tekst 8 
Here and back again 

Oriëntatie vooraf 

Een aangepast lang artikel van de hand van lnkoo 

Kang, gepubliceerd op de State website. State is een 

nieuwssite. De illustratie laat de woorden 'Black Friday' 

zien en een winkelkarretje. 'Black Friday' is de vrijdag 

na Thanksgiving eind november, waarop de winkels in 

de USA massaal de uitverkoop starten. 

Lees voor je aan de vragen begint de eerste zin van 

elke alinea om een indruk te krijgen van de tekst. De 

titel zegt nog niet zoveel, tot je de eerste zin van alinea 

2 leest: de tekst gaat kennelijk over het terugsturen 

(returns) van gekochte artikelen: Here and back again. 

Inhoud per alinea 

1 De auteur stelt dat online kopen heel makkelijk 

is, maar dat er ook risico's aan kleven: verkeerde 

maat, verkeerde kleur en dergelijke. Als de 

mogelijkheid niet bestond om de gekochte 

artikelen terug te sturen zouden mensen niet 

zoveel online aankopen doen. De terugstuuroptie 

laat het systeem gesmeerd lopen (grease the gears) 

wilden sturen. Online winkels zijn zich hier 

zeer van bewust. Bovendien zorgt een soepel 

retourneerbeleid voor klantenbinding. 

5 De auteur noemt het systeem een kapitalistisch 

liefdesverhaal: zowel de winkel als de klant krijgen 

wat ze willen: de klant besteedt meer dus de winkel 

maakt winst, en de klant kan eindeloos terugsturen 

wat zij of hij achteraf niet mooi vindt. 

Uitwerking van de vragen 

24.C

Black Friday, de grote uitverkoopdag, geeft de auteur

de ingang om uit te leggen wat het terugstuurbeleid

van online winkels betekent voor de hoeveelheid

aankopen die mensen doen. De auteur neemt daarbij

zichzelf als voorbeeld. Zonder het retourneerbeleid

zouden mensen de risico's van online aankopen niet

nemen. Dit is het punt dat de auteur verder in de tekst

wil uitwerken.

Niet A Het gaat er niet om dat Black Friday de beste

dag is voor je aankopen, maar de auteur 

gebruikt het voorbeeld om te laten zien dat 

mensen dan massaal online aankopen doen 

die ze veel minder zouden doen als ze de 

aangekochte spullen niet mochten terugsturen 

(there would be fewer and smaller orders). 

Niet B In deze alinea staat nog niets over de 

2 Tot 40% van de online gekochte artikelen wordt financiële voordelen voor online winkels 

geretourneerd, en dat is een behoorlijk nadeel (retailers - detai/hande/elaren); dat punt wordt 

voor online winkels, zozeer zelfs dat ze soms 

minder winst maken dan echte (brick-and-mortar 

- van baksteen en cement) winkels. Maar door de

retourneermogelijkheid, stelt de auteur, besteden

mensen meer. Dat blijkt maar weer uit de enorme

hoeveelheid (splurge) aankopen op Black Friday, de

grote uitverkoopdag in Amerika eind november. 

3 Beschrijft hoe, toen de auteur langzaamaan meer 

geld ging verdienen van koopgedrag veranderde. 

Omdat het terugsturen van online aankopen de 

laatste tien jaar steeds soepeler ging en de auteur 

het shoppen in een echte winkel verschrikkelijk 

vindt, heeft de auteur nu een kast vol favoriete 

kledingstukken door het steeds terugsturen wat 

niet mooi gevonden wordt. 

4 Het voordeel voor klanten is duidelijk (obvious), 

en die worden alleen nog maar aantrekkelijker 

(breezier). Nadelen voor de online winkels zijn 

natuurlijk de verzendkosten en de extra te verlenen 

klantenservice, maar daar staat tegenover dat 

ruime retourneermogelijkheden en een ruimhartig 

klantenbeleid uiteindelijk voordelen opleveren. 

Bovendien veranderen klanten nogal eens van 

gedachten over een aankoop die ze eerst terug 

in volgende alinea's uitgewerkt. 

Niet D Deze risico's zijn tegenwoordig juist veel 

minder omdat je alles wat je niet mooi vindt of 

wat niet past en dergelijke terug mag sturen. 

Bij de volgende vraag moet je het juiste woord 

invullen. Probeer eerst, voor je naar de vraag kijkt, zelf 

een woord in te vullen dat goed in de context past en 

kijk dan of er een woord met een dergelijke betekenis 

bij de antwoordmogelijkheden staat. Lees de hele 

alinea goed, en als de gap in de eerste zin van een 

alinea staat, kijk dan ook terug naar de vorige alinea. 

Als je achteraf tijd hebt, lees dan de tekst nog eens na 

met het ingevulde woord. Loopt het goed? Dan heb 

je het juist woord ingevuld. Zo niet, kijk dan nog eens 

goed naar de diverse mogelijkheden. 

25.A

Hier lijkt sprake te zijn van iets onverwachts: je 

zou verwachten dat online winkels, die nauwelijks

overheadkosten hebben (geen fysieke winkel, minder

personeel), veel meer winst maken dan fysieke winkels

(latter - laatstgenoemde), maar dat is niet het geval

(still, it turns out ... ). We moeten dus een uitdrukking

hebben die dit weergeeft, en dat is 'even accounting

for' (zelfs als je rekening houdt met).



Niet B Er is juist sprake van iets onverwachts, 

namelijk dat online winkels helemaal niet 

zoveel beter af zijn dan fysieke winkels en dat 

komt door hun terugstuurbeleid. Dit wordt dus 

juist niet ondersteund (supported) doordat 

fysieke winkels meer overheadkosten hebben. 

Niet C Online winkels gaan niet investeren in de huur 

en dergelijke van fysieke winkels. 

26.C

De auteur beschrijft hoe er na de schoolopleiding

langzaam de garderobe groeide: eerst nog bescheiden

omdat de auteur als student haast geen geld had

(post-grad's stipend - studiebeurs) vervolgens online

bij de ketens die een fysieke winkel in de buurt hadden

zodat je aankopen makkelijk kon terugbrengen, en 

toen het online shoppen een stuk soepeler werd door 

de terugstuuroptie en er meer geld verdiend werd, er 

gekozen werd voor online shoppen, ook al omdat de

auteur een hekel aan fysiek winkelen had (man-made

hell).

Niet A De auteur geeft de voorkeur aan online

winkelen en beschrijft waarom dat zo is. Het 

vreselijk vinden van gewoon winkelen is daar 

maar een onderdeel van. 

Niet B Of het aanvaardbaar (acceptable) is om steeds 

gekochte spullen terug te sturen komt hier 

niet aan de orde. De auteur stelt dat dit beleid 

het online shoppen een stuk aantrekkelijker 

heeft gemaakt en dat dit één van de redenen 

is waarom de auteur de voorkeur geeft aan 

online winkelen. 

Niet D Het verhaal in alinea 3 is een persoonlijk 

verhaal. Er wordt verteld om welke redenen 

de auteur een voorkeur heeft voor online 

winkelen. De auteur gaat niet in op de invloed 

die online winkels hebben op de mode

industrie als geheel. 

De volgende vraag is een invulvraag. Zie voor tips voor 

het invullen van gaps de inleiding bij vraag 25. 

27.B

Hier moeten we een woord in vullen dat, gezien

de context (having to eat ... - moeten slikken) een 

negatieve beleving weergeeft en dat is 'dislike' (een

hekel hebben aan). Natuurlijk vinden online winkels

(e-retailers) het niet fijn dat ze moeten opdraaien voor

alle verzendkosten van het opsturen en terugsturen,

het weer in de voorraad opbergen van de artikelen en 

de klantenservice die ze moeten leveren.

Niet A Helaas kunnen ze dit niet vermijden (avoid)

want dat zou o.a. betekenen dat de klanten 

voor de portokosten moeten opdraaien en dat 

doen ze natuurlijk niet. 

Niet C Dit is een beetje een onzin antwoord. Waarom 

zou je iets waar je een hekel aan hebt 

promoten, en bij wie? 

Niet D Ze verwelkomen die extra kosten niet; waarom 

zouden ze. Ze willen zoveel mogelijk geld 

verdienen, zoals elk bedrijf, en daar horen 

extra kosten niet bij. 

28. Een antwoord met de volgende strekking:

loyaliteit/ dat klanten vaker bij deze winkel kopen/ dat

klanten trouw blijven aan deze winkel

Het 'endowment effect' wil zoveel zeggen als het idee 

dat je iets voor niets krijgt, dat je iets geschonken 

wordt (doordat je de verzendkosten niet hoeft te 

betalen). Dat is een duidelijk voordeel omdat mensen 

dan gemakkelijker en meer kopen. Het tweede 

voordeel van een ruim retourneerbeleid is dat klanten 

graag bij zo'n winkel blijven kopen, dus zetten de 

winkels uiteindelijk meer om. 

29.And the (alinea 2)

In deze zin uit alinea 2 wordt ook uitgelegd dat hoe 

ruimhartiger het retourneerbeleid is, hoe meer de 

auteur geneigd/ bereid is uit te geven.

Tekst 9 
Revenge is a dish better left 
unmade 

Oriëntatie vooraf 

Een aangepaste langere tekst uit de Washington 

Post, een Amerikaanse kwaliteitskrant, van de hand 

van Jennnifer Breheny Wallace. De titel is een beetje 

vreemd als je de uitdrukking 'revenge is best served 

cold' niet kent. Dat betekent dat als je wraak (revenge) 

op iemand wilt nemen, je daar beter wat langer over 

na kunt denken omdat de wraak dan des te zoeter zal 

zijn. De titel van het artikel stelt dat je deze maaltijd 

(dish) niet koud moet opdienen, maar beter helemaal 

niet kunt maken. Omdat het een langer artikel is met 

veel alinea's is het aan te raden van elke alinea de 

eerste zin te lezen om een indruk te krijgen van de 

inhoud. 

Inhoud per alinea 

1 De meesten van ons zijn niet erg wraakzuchtig 

(vengeful); het blijft bij kleine vergeldingsacties 

waarvoor je niet in de gevangenis belandt en de 

krantenkoppen niet haalt. Psycholog�n zeggen dat 

wraakzucht wel in ons systeem, zit (hardwired tor) 

en dat dit stamt uit de oertijd toen dit soort acties 

diende als een waarschuwingssignaal: met mij valt 

niet te spotten (not tolerate mistreatment). Het is 

dus evolutionair van karakter. 



2 Zes studies hebben ontdekt dat tegenwoordig 

wraakgevoelens ontstaan door verraad (betrayal) 

en sociale uitsluiting (social rejection). Wraak geeft 

ons dan een geter gevoel. 
i,f 

3 Wetenschapper David Chester stelt echter dat dit 

goede gevoel heel vluchtig (fleeting) is; na minder 

dan een uur voelen mensen zich juist slechter dan 

voor de wraakactie. 

4 Mensen die geen wraakactie ondernemen kennen 

dat slechte gevoel niet en bovendien vinden zij 

andere manieren om met verraad en sociale 

uitsluiting om te gaan, stelt professor Wilson. 

5 Zelfs constant nadenken (ruminating) over wraak 

heeft een negatief effect op ons welzijn, en 

we kunnen last krijgen van angstige gevoelens 

(anxiety) en wroeging (remorse). Het vreet ook tijd 

en energie (depleting time and energy). 

6 Wat we eigenlijk willen bereiken is dat degene 

die ons pijn heeft gedaan, het weer goed maakt. 

Dan is wraak niet de juiste weg. Het is beter om 

het zo'n persoon (offender - dader) makkelijk te 

maken (pave the way) om zich te verontschuldigen. 

Het repareren van vriendschappen en relaties is 

op de lange duur veel waardevoller (pay bigger 

dividends) dan wraak, hoe zoet die eerst ook is. 

Uitwerking van de vragen 

30.D

Er wordt gesteld dat onze vroege voorouders

(ancestors) afhankelijk waren van die vrees voor

vergelding; die vrees zorgde ervoor dat de vrede

werd bewaard. Wraak werd ook gezien als een

waarschuwingssignaal: met mij valt niet te spotten.

Psychologen zeggen dat we wraak in ons systeem

hebben (hardwired for), en dat wordt ook gesteld

in dit antwoord: wraak is een 'innate mechanism'

(aangeboren mechanisme).

Niet A Of deze gevoelens wel of niet steeds

relevanter (increasingly relevant) zijn in onze 

tijd wordt in deze alinea niet beweerd. Dat 

komt pas later aan de orde. Deze vraag gaat 

specifiek over alinea 1. 

Niet B Het is inderdaad een overblijfsel (relic) van 

vroegere tijden, maar er staat niet dat dit 

langzaam aan het verdwijnen is in onze 

moderne tijd. 

Niet C Het beschermde (is a safeguard) mensen 

vroeger, maar er staat niets over hoe dat nu 

zit. 

31. C

Hier wordt uitgelegd dat mensen nog steeds naar

wraak grijpen als ze zich verraden of buitengesloten

voelen, dus wat gold voor onze vroege voorvaderen

geldt nog steeds. Zo dient alinea 2 als een overgang

tussen alinea 1 en volgende alinea's waarin wordt

uitgelegd hoe het nu staat met wraakgevoelens, en

wat wraak met ons doet.

Niet A Er wordt juist bevestigd en niet afgezwakt

(downplay) dat mensen nog steeds 

wraakgevoelens koesteren en dat werd ook al 

gesteld in alinea 1. 

Niet B Hier worden nog geen alternatieve zienswijzen 

gepresenteerd, en deze alinea plaatst ook 

geen vraagtekens bij wat gezegd werd in alinea 

1. Er wordt juist bevestigd dat wraak kennelijk

in ons systeem zit.

Niet D De hypothese dat wraakgevoelens aangeboren 

zijn (innate) wordt hier bevestigd; de 

relevantie wordt hier niet benadrukt. 

Bij de volgende vraag moet je het juiste woord 

invullen. Probeer eerst, voor je naar de vraag kijkt, zelf 

een woord in te vullen dat goed in de context past en 

kijk dan of er een woord met een dergelijke betekenis 

bij de antwoordmogelijkheden staat. Lees de hele 

alinea goed, en als de gap in de eerste zin van een 

alinea staat, kijk dan ook terug naar de vorige alinea. 

Als je achteraf tijd hebt, lees dan de tekst nog eens na 

met het ingevulde woord. Loopt het goed? Dan heb 

je het juist woord ingevuld. Zo niet, kijk dan nog eens 

goed naar de diverse mogelijkheden. 

32.B

Bij deze invulvraag is het belangrijk dat we goed kijken

naar de zin na het gat: daar wordt gezegd dat wraak

ons in eerste instantie een goed gevoel geeft, maar dat

dit al heel snel omslaat in negatieve gevoelens, zelfs

erger dan voor we wraak namen. Dat is dus paradoxaal

(schijnbaar tegenstrijdig): wraak lijkt je goed te doen,

en dan blijkt dat je je kort daarna nog slechter voelt

dan ervoor. 

Niet A Het onderzoek gaat niet over de ethische

aspecten van wraak, met andere woorden 

of het wel fatsoenlijk is om wraak te nemen, 

maar om wat het doet met degene die wraak 

neemt. Dat is paradoxaal: het geeft je heel kort 

een goed gevoel, maar kort erna voel je je veel 

rotter dan ervoor. 

Niet C Het onderzoek gaat niet over of wraak nemen 

wel sociaal aanvaardbaar is, het gaat om wat 

het doet met degene die wraak neemt. Hoe 

voelt die persoon zich nadat hij/zij wraak heeft 

genomen. 

Niet D Wraak nemen kent geen grote voordelen 

(substantial benefits). Integendeel zelfs; 

mensen die wraak nemen voelen zich maar 



heel even goed; kort na de wraakactie voelen 

ze zich nog veel slechter dan ervoor. 

Niet E Het is niet duidelijk wat met deze theoretische 

beperkingen (theoretica! limitations) wordt 

bedoeld. Theoretisch zijn ze in ieder geval niet, 

want er is onderzoek gedaan in de praktijk, en 

wat zijn dan die beperkingen? Misschien dat je 

je uiteindelijk slechter voelt als je wraak hebt 

genomen? Een onzin antwoord. 

33. 1 - e

David Chester zegt dat als we de mensen volgen die

wraak hebben genomen, het duidelijk wordt dat ze

zich binnen het uur slechter gaan voelen dan voor de

wraakactie. Wraak zorgt dus alleen maar voor tijdelijke

opluchting (temporary relief)

2-d

Professor Timothy Wilson is tot de slotsom gekomen 

dat mensen die geen wraak nemen, bijvoorbeeld 

omdat ze daar de gelegenheid niet toe hadden, andere 

manieren vinden om om te gaan met de pijn die hun 

door anderen is aangedaan. Zij voelen zich uiteindelijk 

beter en zijn beter in staat om door te gaan met hun 

leven. 

3-a

Als iemand het fantaseren over wraak niet kan laten 

(persists in), kan dit leiden tot gevoelens van angst 

(anxiety) en wroeging (remorse). 

4-c

Michael McCullough zegt dat uit onderzoek blijkt dat

het veel beter is om een relatie te reparen dan om

voortdurend in conflict te verkeren met iemand. Dat

levert uiteindelijk veel meer op (pay bigger dividends).

Tekst 10 

Hot talk-show 

Oriëntatie vooraf 

Een aangepast langer artikel uit de Wall Street Journal 

van de hand van Don Steinberg, met een foto van een 

vrouw erbij. De Wall Street Journal is een dagblad dat 

vooral financieel nieuws· brengt. 

Het artikel bestaat uit 7 korte alinea's. Om een indruk 

te krijgen van de tekst is het aan te raden de eerste 

en laatste alinea te lezen. We weten dan meteen 

waar de titel op slaat: de foto is van een actrice die te 

gast was in een online show waar ze hete salsa saus 

voorgeschoteld kreeg. Dat liep niet helemaal goed af. 

Inhoud per alinea 

1 De actrice Charlize Theron kreeg hete salsa saus 

te eten als gast van de Hot Ones talkshow, en die 

saus was zo heet dat ze allerlei schunnigs begon te 

schreeuwen naar het flesje saus. Online. Daar heeft 

ze spijt van. 

2 Hier wordt uitgelegd wat de Hot Ones show 

inhoudt: gasten zijn beroemdheden, die pittige 

vragen krijgen over hun carrière terwijl ze steeds 

heter (gekruide) kippenvleugeltjes moeten eten. 

De wekelijkse show die ongeveer 22 minuten duurt 

heeft een miljoenenpubliek. 

3 De smaakmakers (condiments) met namen die 

al aangeven hoe waanzinnig heet (gekruid) ze 

zijn maken de gasten steeds rauwer en meer 

ongecontroleerd in hun antwoorden, terwijl de 

tranen ze over de wangen en het snot ze uit de 

neus lopen. 

4 Hete peper heeft een effect op de hersenen: er 

komen stoffen vrij die naast een milde euforie 

(gelukzaligheid, welbevinden) ook een emotionele 

vertekening (distortion) veroorzaken. Dat betekent 

dat de gasten een beetje de controle verliezen over 

wat ze zeggen. De presentator zegt: bij vleugeltje 6 

zijn de gast en ik beste maatjes. 

5 Hier worden de kijkcijfers genoemd van eerdere 

afleveringen met beroemdheden, met als topper 

de komiek Kevin Hart die in de show uitzinnig aan 

het huilen sloeg. 

6 Ondanks het miljoenenpubliek zijn weinig van 

dit soort shows in staat het grotere publiek te 

bereiken. Of Hot Ones winstgevend is wil de 

producent niet zeggen. 

7 Niet iedere gast eet alle tien kippenvleugeltjes, 

maar de meesten zetten door, zelfs als ze de eerste 

al behoorlijk heet vinden. Dat zegt iets over het 

menselijke karakter, denkt gastheer Evans. 

Uitwerking van de vragen 

34.C

Ze schreeuwde allerlei schunnigheden uit (obscenities)

omdat de salsa saus die ze te eten kreeg ;o

verschrikkelijk heet was. ., "' ·

Niet A Het feit dat ze een actrice was deed verder

niet ter zake. Ze was ook niet aan het acteren, 

het was echt: de saus was zo heet dat ze de 

controle een beetje verloor. 



Niet B Ze haatte haar tong omdat ze zoveel 

schunnigheden had uitgeschreeuwd, niet 

omdat ze niet meer wilde praten. Het kwam 

allelJ.laal,'door de superhete saus die ze te eten 

kreeg. 

Niet D Ze was niet boos op de presentator, ze was 

boos op zichzelf omdat ze zo had gescholden 

op een flesje hete saus. Er staat ook niet dat ze 

respectloos was behandeld. 

35. (alinea) 5

Hier wordt gezegd dat de komiek Kevin Hart uitzinnig

aan het huilen sloeg (weeps deliriously).

36. Een antwoord met de volgende strekking:

(uitlokken) dat ze (beroemdheden) het pr-praatje

vergeten/niet meer doen

of:

(om te zorgen) dat ze onverwachte dingen doen/

andere antwoorden geven dan ingestudeerd/normaal /

om uit te lokken dat ze dingen zeggen die ze (eigenlijk}

niet willen zeggen

of:

deelnemers uit hun tent lokken

De gasten zijn allemaal beroemdheden, en die zijn

goed getraind waar het media-optredens betreft:

ze hebben een goed georganiseerd PR protocol.

Dat wordt door het eten van die superhete

kippenvleugeltjes behoorlijk onderuitgehaald en

daardoor gaan ze allemaal dingen zeggen die ze anders

nooit openbaar hadden gemaakt.

Bij de volgende vraag moet je het juiste woord

invullen. Probeer eerst, voor je naar de vraag kijkt, zelf

een woord in te vullen dat goed in de context past en 

kijk dan of er een woord met een dergelijke betekenis

bij de antwoordmogelijkheden staat. Lees de hele

alinea goed, en als de gap in de eerste zin van een

alinea staat, kijk dan ook terug naar de vorige alinea.

Als je achteraf tijd hebt, lees dan de tekst nog eens na

met het ingevulde woord. Loopt het goed? Dan heb

je het juist woord ingevuld. Zo niet, kijk dan nog eens

goed naar de diverse mogelijkheden.

37.B

Het mediabedrijf wil niets loslaten over het al dan 

niet winstgevend zijn van het programma. Daar staat

wel iets tegenover: we weten dat de productiekosten

laag zijn, dat de marketing via sociale media ook

niet veel kost en dat er verscheidene bronnen van

inkomsten (revenu) zijn. Er is hier dus sprake van een

tegenstelling. Zij willen niets zeggen, maar wij weten

wel het een en ander.

Niet A Het voegwoord 'because' luidt een verklaring

of uitleg in, en die krijgen we juist niet van het 

bedrijf want ze willen niets loslaten. 

Niet C Het voegwoord 'provided' (mits) zou gevolgd 

moeten worden door voorwaarden die gesteld 

worden. Dat is hier niet het geval. Er wordt 

gezegd wat we wel weten, ook al wil het 

bedrijf zelf niets loslaten. 

Niet D Het voegwoord 'so' leidt een conclusie in, en 

die hebben we juist niet want het bedrijf zelf 

wil niets zeggen over hoeveel winst ze maken. 

Er volgt alleen een.opsomming van wat we wel 

weten over het programma. 

38.C

Het komt door de superhete saus dat beroemdheden

allerlei dingen zeggen die ze normaal nooit zouden

loslaten. Het werkt dus als een waarheidsserum.

Niet A Leuke woordspeling, maar over welke

afwisseling gaat het? 

Niet B Ook een woordspeling op de 

kippenvleugeltjes, maar het heeft met de 

inhoud van het artikel niets te maken. Het 

betekent letterlijk 'sla je vleugels uit en vlieg 

weg'. Dat gebeurt niet in het programma. 

Niet D Bijna juist, maar sommigen houden wel 

degelijk op met (chicken out - er tussen 

uitknijpen) het eten van steeds hetere 

kippenvleugeltjes; een voorbeeld staat in 

alinea 7 na 'not every guest eats all 10 wings'. 

Niet E Er wordt geen reden gegeven waarom 

beroemdheden zo graag mee willen doen aan 

het programma. 

Tekst 11 

Ruthin school 

Oriëntatie vooraf 

We zien 2 ingezonden brieven in The Times, een Britse 

kwaliteitskrant, onder de titel Ruthin School. Het zijn 

reacties op een eerder artikel. Uit deze twee brieven 

wordt niet echt duidelijk waar het eerdere artikel over 

Ruth in School over ging. Toch moeten we voor dat 

eerdere artikel een titel selecteren. Wat kunnen we uit 

de brieven opmaken? 

Het gaat kennelijk om iets dat de school heeft 

verboden wat volgens de briefschrijver geen enkele 

zin heeft (brief 1 - 'if you tel1 a teenager not to do 

something ........ doing the opposite). 

Uit de tweede brief kunnen we opmaken dat het 

kennelijk met de liefde te maken heeft (matters 

of the heart), die de school wilde voorkomen 

(preventing). 



Uitwerking van de vraag 

39.B
In antwoord B komen beide punten hierboven
genoemd bij elkaar: leerlingen mogen geen relaties
hebben (ban - verbieden) en het heeft inderdaad met 
de liefde te maken.
Niet A Het gaat niet om seks educatie, die dan

afgeschaft (abolished) zou worden; 
daar hebben de leerlingen zelf ook geen 
zeggenschap over en ze kunnen het even goed 
niet / toch doen ook al zijn er geen lessen 
over. 

Niet C Tutoyeren (the use of first names) is niet echt 
'a matter of the heart'. 

Niet D De eerste briefschrijver zegt dat het geen zin 
heeft tieners iets te verbieden. In dit antwoord 
staat dat docenten iets verboden wordt. 

Tekst 12 
Hostel Celica, Ljubljana, 
Slovenia 

Oriëntatie vooraf 

Een kort artikel met 1 vraag. De illustratie laat het 
hotel zien, met tralies voor de ramen boven en een 
hek eromheen. Is dit echt een hotel? Het lijkt wel 
een gevangenis! De beschrijving komt van de site van 
Lonely Planet, een populaire reisgids. 

Inhoud van de tekst 

Het gebouw heeft inderdaad vroeger dienstgedaan als 
gevangenis (former military prison) maar is nu een 
trendy hostel. Gasten slapen in de cellen (penitentiary

compartments), de afdeling voor eenzame opsluiting 
(solitary confinement) is nu een museum, er is 
een luxueus (opulent) café en een kunstgalerij (art

gallery). Alles is bedoeld om vriendschap te kweken 
(fostering) in een instelling die vroeger gericht was op 
verdeeldheid. 

Bij de volgende vraag moet je de juiste zinsnede 
invullen. Probeer eerst,,voor je naar de vraag kijkt, 
zelf een woord in te vullen dat goed in de context 
past en kijk dan of er een zinsnede met een dergelijke 
betekenis bij de antwoordmogelijkheden staat. Lees 
de hele alinea goed. Als je achteraf tijd hebt, lees dan 
de tekst nog eens na met de ingevulde zinsnede. Loopt 
het goed? Dan heb je de juiste zinsnede ingevuld. 
Zo niet, kijk dan nog eens goed naar de diverse 
mogelijkheden. 

Uitwerking van de vraag 

40.D
Het hotel verleent karakter aan zijn huidige gevel 
(contemporary façade) door de kenmerken van 
zijn sinistere (donkere/ongure) verleden in stand te
houden. Daarmee doelt de tekst op de zichtbare tralies
en het hoge hek. Het ziet er nog steeds uit als een
gevangenis, en dat is een van de redenen waarom het
zo trendy is.
Niet A Er worden aan de buitenkant geen plaatselijke

en multiculturele aspecten ten toon gespreid. 
Niet B De kamers zijn geen thema kamers, het zijn 

voormalige cellen. 
Niet C Je kunt aan de buitenkant van het hotel niet 

aflezen wat de politieke voorkeur is van de 
eigenaren. 

Niet E Het ziet er al grimmig uit van zichzelf met de 
tralies en het hek er omheen; daar hebben ze 
niets aan toegevoegd. 

Tekst 13 
Ready player one 

Oriëntatie vooraf 

Een lang artikel, met de aanwijzing in het vragenboekje 
dat we eerst de vragen moeten lezen voor we aan 
het artikel zelf beginnen. Let op: lees beide vragen 
van tevoren. We moeten dus waarschijnlijk op zoek 
naar gerichte informatie door het artikel vluchtig 
te lezen of te scannen. De inhoud van het gehele 
artikel is voor ons dus minder relevant. We zien wel 
meteen dat het hier om een recensie gaat over de 
film Ready Player One van Steven Spielberg. Het 
artikel komt uit het Garuda lnflight Magazine van een 
luchtvaartmaatschappij. (in-flight: tijdens de vlucht, 
aan boord) 

Uitwerking van de vragen 

41. Although the (alinea 4)

We moeten op zoek naar een onderbouwing van wat 
in de eerste zin van de tekst wordt gezegd, namelijk
dat de film niet echt als een sci-fi film overkomt. Dat
gebeurt in de eerste zin van alinea 4: 'Although the ...... . 
pitching it as a sci-fi movie would be inaccurate ..... ' (de 
film verkopen als een sci-fi film zou niet juist zijn). 

42. (Director/regisseur Steven) Spielbtt,rg 

In de laatste alinea staat: 'the most impressive thing
here is how superbly (ongehoord goed) the 71-year-
old Steven Spielberg ...... '. Hij krijgt dus de meeste lof 
toegezwaaid. 


