
Eindexamen vwo 2015 

Uitwerkingen 

Bij elke tekst en vraag is de moeilijkheidsgraad aangegeven op basis van de Cito-scores, waar
bij 1, 2 en 3 sterren wil zeggen dat respectievelijk 80-100%, 50-80% en minder dan 50% van 
de kandidaten het antwoord goed had. Zie ook de toelichting aan het eind van dit hoofdstuk. 

In deze uitwerkingen zijn citaten uit de tekst tussen aanhalingstekens geplaatst. Vertaalde 
passages uit vragen en antwoorden zijn gecursiveerd. Bij open vragen tref je de tekst aan uit het 
correctiemodel, gevolgd door een toelichting. 

Dit examen bestaat uit 11 teksten en 40 vragen. Je kunt er maximaal 48 scorepunten voor 
behalen: per meerkeuze(-invul)vraag 1 punt. Bij een aantal open vragen kun je meer dan 1 punt 
scoren. In de scoresleutel achter in dit boek kunje aftezen welk cijferje hebt behaald bij een 
bepaald aantal punten. 

Tekst 1 Fair incentive** 

1 C David Mason is van mening dat het ongemak veroorzaakt door op-wekkers van duurzame 
energie verdragen moet ~warden, wat ook altijd heeft gegolden voor de over!ast van 
'thennal power stations' (r. 4) en 'overhead power lines' (r. 7). Immers, 'we could just 
accept that we have our part to play as citizens' (r. 8-9). 

® Mason vindt niet dat (A) burgers die lijden onder overheidsbeslissingen moeten ~warden 
gecompenseerd, (B) het opwekken van alternatieve energie een voordeliger oplossing is 
dan het produceren van fossiele brandstoffen, of dat (D) de negatieve effect en van het 
opwekken van tvindenergie onderschat warden. fr fr 

propellor blade~ 

tower 

WIND 

Tekst 2 Executive focus** 

2 Maximumscore 3 punten 
1) Niet. Nergens wordt gezegd dat een medewerker van de inlichtingendienst bereid 

moet zijn getveld te gebruiken. 
2) Niet. Het is niet zo dat een geheimagent onafhankelijk opereert: het is 'a team game 

and every member is constantly supp01ied' (r. 25-26). 
3) Wei. Spionnen reizen niet constant naar het buitenland (r. 33-37). 
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4) Niet. Dat spionnen het nationaal belang moeten laten prevaleren bovenfamilie
banden is een vergelijking die nergens wordt gemaakt. 

5) Niet. MJ6 heeft geen voorkeur voor mensen die in het leger hebben getverkt: 'We 
don't even care what you do now' (r. 45-46). 

Punten: Bij vijf goed: 3 punten; bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of 
minder goed: 0 punten. ff" 

3 C Een spion moet overtuigend zijn: een 'vital skill' (r. 18) is dat een spion 'can convince 
them to do what's needed to protect our national interests' (r. 16-18). 

® Het is niet essentieel dat een spion (A) avontuurlijk is - ook al is zijn werk 'often 
challenging and even exiting' (r. 10-11 ), (B) onbevreesd is, of (D) positief is. ff" 

4 C Paradoxaal (= een schijnbare tegenstelling vormend) geeft hier de speciale relatie weer 
tussen enerzijds de noodzaak tot 'secrecy' (r. 38) en het hebben van een 'credible cover 
st01y' (r. 41) naar de buitenwereld toe, en anderzijds de 'uniquely open and supportive 
working culture' (r. 42-43) bfnnen de organisatie. 

® (A) toegegeven, (B) als gevolg hiervan, en (D) op dezelfde wijze geven die tegenstelling 

niet weer. ** 
5 Maximumscore I punt 

Het juiste antwoord is: 
'pantomime' (r. 27). 

Toelichting: Hiermee wordt gesuggereerd dat de protesten een schertsvertoning zijn. ff" ff" 

Tekst 3 The end of the male gene pool?** 

6 F 3 = d 'This prospect' verwijst naar het vooruitzicht 'that one day the Y might vanish 
completely' uit alinea 2 (r. 6-7). 

4 = c 'The researchers' verwijst naar 'Jennifer Hughes and her colleagues' uit alinea 
3/d. De inhoud van alinea 4/c illustreert hun bevindingen. 

5 = b 'That may be wishful thinking' heeft betrekking op Hughes' hoop uit alinea 4/c 
dat de afsterving van het Y-chromosoom tot stilstand is gekomen. In alinea 5/b 
zet Darren Griffin hierbij vraagtekens: hij stelt dat 'five million years from now' 
het Y-chromosoom geheel verdwenen zou kunnen zijn. 

6 =a 'He' slaat terug op Darren Grifin uit alina 5/b. In alina 5/b staat dat deze 
'undecided on the issue' is; in 6/a komt deze twijfel terug via 'if it happens'. 

Opmerking: De regelnummering staat los van de juiste volgorde van de alinea's. ** 
7 B De alinea's 1 en 2 suggereren met 'looming demise' (r. 2) en 'might vanish completely' 

(r. 6-7) dat het Y-chromosoom volledig zou kunnen gaan verdwijnen. Alinea 7 houdt met 
'Were the same to happen in humans' (r. 10-11) deze twijfel in stand. Conclusie: alinea 7 
strookt met de inhoud van alinea s 1 en 2. 

® Het is niet zo dat alinea 7 de inhoud van alinea's 1 en 2 (A) tegenspreekt, (C) betwijfelt of 
(D) samenvat. ff" 
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Tekst 4 Letters** 

8 A1aximumscore 4 punten 
1) Niemand. Geen van drieen geeft als eigen mening dat het moment van applaudisseren 

moet afhangen van het soort muziek dat wordt uitgevoerd. 
2) Niemand. Nergens is te lezen dat applaus een direct effect heeft op de prestaties van 

de musici op het podium. 
3) Niemand. Datjazzmuzikanten !nm publiek aanmoedigen om rege!matig hun 

waardering te laten blijken, wordt nergens duidelijk. 
4) Garrett. Dat met tussenpozen applaudisseren a!leen acceptabel is als oprechte uiting 

van echte waardering, blijkt uit 'Applause that ... and passionate' (r. 17-22). 
5) Hanley/Garrett. Volgens Hanley kan applaus ook 'a sign of relief' (r. 29-30) zijn. 

Volgens Garrett is applaus soms routineus en plichtmatig: 'too routinely punctuated 
by too-dutiful applause' in r. 11-12). Dus applaus geeft niet noodzakelijk uiting aan 
een positieve emotie. 

6) Niemand. Er wordt geen vergelijking gemaakt tussen de waardering van een concert
publiek en die van een theaterpubliek. 

7) Gee. Dat applaus inbreuk kan p!egen op de essentie van het uitgevoerde werk wordt 
duidelijk uit Gee's pleidooi voor stilte in r. 35-43. Immers, applaus 'distracts us from 
the timeless work of art' (r. 38-39). 

Punten: Bij zeven goed: 4 punten; bij zes goed: 3 punten; bij vijf goed: 2 punten; bij vier 
goed:l punt; bij drie of minder goed: 0 punten. ** 

Tekst 5 Getting better all the time * * 

9 D In het verleden won Julian Simon met zijn optimistische economische voorspellingen 
een weddenschap van de meer pessimistisch ingestelde Paul Ehrlich (r. 5: 'Mr Simon 
wagered' en r. 8-9: 'handily won the bet'). Matt Ridley, ook positief ingesteld, heeft nu 
een net zo gewaagde vveddenschap met de 'preachers of negativity' (r. 13) voor ogen: 
'he boldly predicts ... to wilderness' (r. 15-17). 

® De hier gemaakte vergelijking wordt dus onjuist weergegeven met (A) zeer controversie!e, 
(B) economische winstgevende of (C) ethisch verantwoorde (weddenschap ). 1><: 

10 B Echter is correct am het contrast weer te geven tussen de positieve voorspellingen van 
regel 15-17 en de negatieve lading van 'cannot hope ... on innovation' (r. 18). 

® (A) trouwens, (C) bovendien en (D) zodoende gaan aan deze tegenstelling voorbij. 1><: 

11 B Het is zo dat de 'Luddites' (r. 23, zie ook de voetnoot) van de groene, ecologische kerk 
vooruitgang op dit gebied (dat van de 'GM crops' - r. 23) b!ijven dwarsbomen. 

® Er wordt niet gesuggereerd dat deze 'Luddites' (A) geen verstand hebben van 
technologische uitvindingen, (C) geen boodschap hebben aan het voork6men van 
wereldwijde hongersnood, of (D) het tegenovergestelde aangetoond hebben. 1><:1><: 

12 A Volgens Ridley is innovatie (als exclusiefmenselijke proces) een collectieffenomeen. De 
handel maakte namelijk 'the exchange of ideas' (r. 37) en 'specialisation' (r. 38) mogelijk. 
Hierdoor nam de 'human imagination' (r. 36) een hoge vlucht. 
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® Ridley schrijft die hoge vlucht van de menselijke verbeelding dus niet toe aan (B) een 
genetisch proces, (C) een evolutionair eerste vereiste, of (D) een wetenschappelijk concept. 
1'.'n'.'t-

13 D 'However' in regel 55 geeft de tegenstelling weer tussen de onnodige en ongewenste rol 
die de overheid volgens Ridley vaak speelde (r. 54-55: 'the leaden hand of state has often 
suppressed individual freedom') en de mening van de schrijver dat 'some problems' (r. 55-
56) we! degelijk tussenkomst van de regering vereisen. Dit aangezien de vrije markt ook 
de fout in kan gaan (r. 57: 'fail spectacularly'). 

® Deze tegenstelling komt niet uit de verf door te stellen dat sommige problemen (A) een 
globale aanpak vereisen, (B) onherstelbare schade veroorzaken, of (C) een regering 
boven het hoofd groeien. t'.'t-

14 A Volgens Ridley is het broeikaseffect geen groot probleem (hij is hierin 'sceptical' - zie 
r. 58, en noemt het in r. 59 'a nosebleed'). Vervolgens geeft hij aan hoe het probleem, als 
het iiberhaupt al bestaat, moet worden aangepakt. 

® Dat Ridley het probleem kleiner voorstelt dan het is, komt niet tot uiting bij (B) direct 
wordt aangepakt ofbij (C) volledig genegeerd wordt- het vervolg maakt daarnaast 
duidelijk dat Ridley er via 'bottom-up innovation' (r. 61) we! lets aan wil doen. 1'.'t-1'.'t-

15 C In regel 61-66 geeft de schrijver kritiek op Ridley's inconsequentheid: Ridley wil 
blijkbaar in sommige gevallenjuist weer we! overheidsbemoeienis. Maar toch heeft 
Ridley op hoofdpunten (r. 67: 'the big things') gelijk. 

® Deze tegenstelling wordt niet juist weergegeven met (A) per slot van rekening, (B) inder
daad of (D) zodoende. t'.'t-1'.'t-

Tekst 6 A man of his time ~ ~ 

16 B Marx wordt gepresenteerd als iemand die heel anders is dan de historischejiguur die 
mensen bewonderen of verachten: achter het 'inflated and elevated ... global image' 
(r. 11-12) van iemand die 'revered' (r. 13), dan wel 'reviled' (r. 14) wordt, blijkt een 
'genuine human being' (r. 15; 'genuine'= waarachtig, echt) schuil te gaan. En dat is 
'unsettling' (r. 15; 'unsettling'= onrustbarend, zorgwekkend). 

® Hij wordt niet voorgesteld als iemand die (A) de hoge status die de geschiedenis hem 
toeschreef niet verdient, (C) met succes zijn persoonlijke !even geheim wist te houden, 
(D) feed onder de kloof tussen zijn politieke !even en privet even, of (E) gelukkiger was 
geweest als hij in de 21" eeuw had geleefd. t'.'t-1'.'t-

17 Maximumscore I punt 
Het juiste antwoord is: 

(Alinea) 4. 
Toelichting: Dat hij eeuwige geldproblemen had, blijkt uit de 'begging letters' die hij 
schreef, uit zijn zorgen over het kostwinnerschap (r. 27-28: 'enduring anxiety ... a teenager' 
en uit het feit dat hij bezittingen moest verpanden (r. 28: 'trips to the pawnbrokers'). t'.'t-

18 B Het gecreeerde mythische beeld van Marx wordt neergehaald in deze biografie: 'dispel 
the dominant ... not ours' (r. 19-21). 
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® Er is geen reden te stellen dat de biografie (A) de reputatie van Marx consolideert 
- juist niet, (C) zijn pogingen om een normaal !even te leiden laat zien, of (D) steunt op 
omvangrijk onderzoek. * 

19 C Sperber wordt geprezen omdat hij een levendige beschrijving geeft van Marx' !even: 
Marx wordt in zijn handen 'a man who leaps off the page' (r. 24-25). In regel 25-30 
volgen hiervan enkele voorbeelden. 

® Sperber wordt dus niet geprezen omdat hij (A) eerder historisch onderzoek naar Marx 
negeert, (B) het belang van het idee van armoede voor het Marxisme illustreert, (D) 
bei;vijst dat Mm:y zich aan de conventies van de middenklasse aanpaste - al deed Marx 
dat inderdaad wel, of (E) de voorstelling van Marx als welvarende revo!utionair weerlegt 
- ook al was Marx inderdaad niet welvarend. * 

20 B Marx broedde jaren op boekprojecten, waama hij er desondanks niet in slaagde 'to 
deliver' (r. 35). Daarom zal Engels' boodschap aan Marx Maak het werk af! zijn geweest. 

® En niet (A) Vers!a de bourgeoisie!, (C) Start een revolutie!, of (D) Hou op met klagen! 

** 
21 A Duidelijk wordt dat die relatie bijdroeg aan Marx' beroemdheid. Engels publiceerde 

immers na zijn dood het laatste deel van Das Kapital (r. 39-40) en sprak publiekelijk 
namens de verbaal minder begaafde Marx (r. 40-42). 

® Uit niets wordt duidelijk dat die relatie (B) een wig dreef in Marx' huwelijk, (C) 
gecompliceerd werd door Marx' tekortkomingen, of (D) op een Bijbels voorbeeld was 

geent. * 
22 D Uitspraken die Marx deed als verslaggever in Duitsland weerspiegelden niet altijd zijn 

latere filosofische ideeen. Wat Marx 'at the helm of a radical paper in Cologne' (r. 51-
52) deed was 'responding to events' (r. 49-50). Bet was 'contemporary commentary, 
reactive and therefore full of contradiction' (r. 54-55). En dus geen onderdeel van de latere 
'Marxist philosophy' (r. 54). 

® De conclusie die in regel 53-55 wordt getrokken is niet dat (A) de onverenigbaarheid 
van elementaire principes Marx' belang als filosoof versterkte, (B) Marx' la"itische 
houding ten opzichte van het kapitalisme werd ingegeven door zijn eerdere ervaringen 
op de werkvloer, of dat (C) Marx' Duitse wortels de onderliggende oorzaak zijn van zijn 
ogenschijnlijk tegenstrijdige ideeen. ** 

23 C Alinea 9 bewij'st dat Marx' reactie op lokale politieke gebeurtenissen (de speech voor het 
'Rhineland audience' - zie r. 60) verkeerd opgevat is ( dat wil zeggen ten onrechte werd 
gezien als een 'forgery' - zie r. 59, of als een onverenigbaar onderdeel van zijn latere 
filosofische uiteenzettingen). Zie ook vraag 22. 

® Alinea 9 heeft dus niet als doel (A) te benadrukken dat Marx' gedachten de 
Duitse politieke situatie beii1Vloedden, (B) te illustreren hoe Marx zijn visie op 
klassentegenstellingen en sociale verandering uitlegde, of (D) de geleerden te steunen 
die terecht beweren dat Marx' speech in 1848 vervalst was, want 'Sperber believes in its 
authenticity' (r. 59-60). ** 
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Tekst 7 Language needs to change ~ ~ 

24 B Fouten in de uitspraak van vvoorden (zoals 'innit', 'gtTl' and 'thang' in r. 1-2) kunnen best 
nieuwe woorden voortbrengen: het antwoord op de vraag of 'mispronunciation constitutes 
a genuine neologism' (r. 4-5) is historisch gezien 'yes' (r. 6). 

® De hoofdgedachte is niet dat (A) minder populaire woorden oak opgenomen dienen te 
warden in woordenboeken, (C) verouderd vocabulaire ejfectieve communicatie in de 
weg staat, of dat (D) mensen die een correcte spelling van nieuwe woorden voorstaan, 
vasthouden aan verouderde conventies. fr 

25 A lemands woordkeus is een aanwijzing tot welke culturele groep hij/zij behoort: 'Usage 
creates groups' (r. 13). De spelling 'hierarchize'(r. 15), bijvoorbeeld, is voor 'certain 
readers' (r. 15) een aanwijzing dat Sarah Churchwell (de schrijfster) 'a philistine' (r. 15) 
is. 

® Deze alinea wil niet duidelijk maken dat (B) het beschikken over een rijke woordenschat 
iemands maatschappelijke status verhoogt, (C) integratie van nieuwe woorden in het 
alledaags taalgebruik hun belang aantoont, of dat (D) de oorsprong van op klasse 
gebaseerd taalkundig onderscheid een discussiepunt is. fr 

26 A Sarah Churchwells houding is 'that language is mutable ... wither away' - zie r. 17). 
Samual Johnson erkende 'that change wasn't just evitable, but normal' (r. 27). 
Conclusie: zij is het met hem eens dat taal onderhevig is aan verandering. 

® Een onjuiste conclusie is dat Sarah Churchwell (B) haar irritatie uit over zijn wille
keurige opnmne van woorden, (C) teleurgesteld is in hem vanwege het gebruik van 
ongebruikelijke spelling, of dat zij (D) hem prijst vanwege zijn voorkeur voor de Franse 
in plaats van de Engelse spelling. frfr 

27 A Webster veranderde de spelling van woorden (voorbeelden hiervan staan in r. 38-42) 0111 

ze als 'Amerikaans 'te kenmerken. In zijn Amerikaans woordenboek trachtte hij immers 
'America's cultural distinctiveness' vast te leggen. 

® Er wordt van Webster nergens gezegd dat hij (B) de Amerikaans Engelse uitspraak als 
een onderscheidend kenmerk aangreep - het gaat om de spelling, niet om de uitspraak, 
(C) nag steeds word! be!a·itiseerd (dat Webster wordt bekritiseerd staat nergens) vanwege 
het invoeren van typisch 'Amerikaanse 'suffixen ('suffix'= suffix, achtervoegsel, uitgang), 
of dat hij (D) de hoofdveranhvoordelijke is voor de lingui'stische onafhankelijkheid van 
Amerika. frfr 

28 C Alinea 7 geeft nag een voorbeeld- alinea 6 heeft in regel 38-39 als voorbeeld al genoemd 
'the much-maligned (in Britain) suffix '-ize' -van de minachting die Engelsen tentoon
spreiden ten opzichte van Amerikaans Engels: 'an English woman' (r. 45) noemde 'gotten' 
ten omechte (want Shakespeare gebruikte het al!) een Amerikaans barbarisme, en berispte 
Sarah Churchwell hiervoor. 

® De functie van alinea 7 is dus niet om (A) de achtergrond van de Amerikaanse spellingen 
waarnaar alinea 6 venvijst, uit te leggen, (B) te onderzoeken of traditioneel Brits Engels 
ten grands lag hgt aan Amerikaans Engels, of (D) de historische ironie van wat in alinea 6 
word! genoemd, te illustreren. frfr 
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29 D De schrijfster is van mening dat het recht om nieuw vocabulaire te accepteren niet is voor
behouden aan een bevoorrechte sociale groep: het is volgens haar 'not a bad thing' (r. 59-
60) dat 'class prerogatives based on exclusive access to standard fo1ms' (r. 56-57) via 
'admitting new words' (r. 56) worden bedreigd. 

® Nergens is de schrijfster van mening dat (A) een taal niet te veel van !war woordenschat 
moet overnemen uit andere talen, (B) ontwikkelingen op lingui'stisch gebied niet te 
verenigen zijn met democratische processen, of dat (C) het opnemen van een woord in het 
CSD niet de standaardisering ervan weerspiegelt. ** 

30 D Haar irritatie blijkt uit de zin 'Jk had er mi.Jn buik van vol om verbeterd te ~warden door 
arrogante, verkeerd gei'nfonneerde mensen. 'Ze bedoelt de 'English woman' (r. 45) die 
haar ten onrechte een taalkundig standje gaf. Zie ook vraag 28C. 

® Sarah Churchwell laat geen ergernis blijken over (A) het gegeven dat haar spelling van 
'hierarchize '!war in de ogen van bepaalde lezers tot cultuurbarbaar bestempelt, (B) 
de omstandigheid dat wie je bent, taalkundig gezien, a Iles met klasse te maken !weft, 
of over (C) Samuel Johnson die dacht dat een Fen een S hetzelfde waren, wist hij vee!. 
Churchwell maakt hier een grap (r. 28: 'a joke'), ze weet best dat Johnson dit niet dacht. 

** 
31 Maximumscore I punt 

Het juiste antwoord is: 
'We all' (r. 17). 

Toelichting: Taal moet veranderen: een taal die zich niet ontwikkelt, zal wegkwijnen. 

*** 
Tekst 8 Hamburger junction~~ 

32 B Alinea 2 introduceert het motief dat aan de basis ligt van het onderzoek naar gekweekt 
v!ees: het beeindiging van de veehouderij (r. 15: 'destroy'; r. 13-14: 'animal husbandry'). 

® Het is niet zo dat deze alinea als doel heeft (A) de wetenschappers die veranflvoordelijk 
zijn voor de investeringen in onderzoek naar kunstmatig voedsel in opspraak te brengen, 
of (C) te waarsclnrwen voor onderzoek dat schadelijk is voor de landbouweconomie. fr 

33 C De insteek is dat laboratiumhamburgers efficienter geproduceerd kunnen warden (de 
voedingsstoffen hebben hier een rendement van 50%) dan conventioneel vlees, waarbij 
'ofthe nutrients ... only around 15% is turned into meat' (r. 17-18). 

® Alinea 3 maakt niet duidelijk dat (A) het dringend tekort aan vlees de industriele 
productie van a!ternatieven stimuleert, of dat (B) D1: Posts hamburger geconstrueerd 
werd am het dierenwelzijn te verbeteren. ** 

34 Maximumscore 2 punten 
1) Niet. De nieuwe technologie brengt juist geen slacht met zich mee: een stukje 

gedupliceerd weefsel van een koe ZOU de hoeveelheid vlees Van 'a million 
slaughtered animals ... today' (r. 35-36) gaan leveren. 

2) Niet. Over genetische modificatie van de spierweefselcellen wordt niet gesproken. 
3) Wel. De toevoeging van vetcellen maakt het reageerbuisvlees malser: 'The fatty 

cells ... is cooked' (r. 32-34). 
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4) Wel. Gekweekt vlees kan het antwoord zijn op een tvereldwijd groat probleem: het 
voldoen aan de toenemende behoefte aan vlees zie verder bij 1. 

Punten: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

** 
35 A Grootschalige productie hang! af van het bouwen van systemen die de productiemethodes 

optimaliseren. Dr. Post heeft een schaalvergroting voor ogen (r. 38: 'scale things up) die 
de productie van kunstmatig vlees 'commercially viable' (r. 37) moet maken. Deze wordt 
vervolgens beschreven in regel 38-42. 

® Nergens wordt over de productie van laboratiumvlees gesteld dat (B) consumenten 
meer tijd nodig hebben 0111 aan het idee van synthetisch vlees te wennen, (C) het proces 
van celkweek meer dan nu moet lijken op organische groei, of dat (D) de benodigde 
financiering die het proces winstgevend zou maken een van de grootste obstakels is. ft ft 

36 Maximumscore I punt 
Het juiste antwoord is: 

Nee. 
Toelichting: Vegetariers komen alleen in alinea 7 ter sprake, nergens anders. 'i'f 

Tekst 9 Colonial borders hamper Africa's trade renaissance~~ 

37 Maximumscore 3 punten 
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1) Wel. De historische ajbakening van landsgrenzen wordt in regel 12-13 genoemd als 
een van de factoren die 'complicate development and frustrate the evolution of 
business (r. 10-11). 

2) Niet. De vorming van handelsblokken is, als voorbeeld van 'Economic integration' 
(r. 25-26) een wenselijke manier om het 'dilemma' (r. 24) van de vele landsgrenzen 
aan te pakken. 

3) Wel. De ongelijke verdeling van macht en rijkdom onder Aji·ikaanse landen wordt in 
re gel 33-35 genoemd als factor waardoor 'progress is still hampered' (r. 31-32). 
Er is immers angst bij de 'less developed countries' (r. 33) voor dominantie door de 
'big regional powers'(r. 34-35) binnen de in regel 23-30 genoemde samenwerkings
verbanden. 

4) Wel. Het gebrek aan pancontinentale spoorlijnen is een reden dat 'only I 0-12 per 
cent ... Aji·ican nations. Uit regel 42-44 blijkt dat er te weinig spoorlijnen zijn die de 
Afrikaanse landen onderling verbinden. 

5) Niet. Het onstabiele politieke klimaat van Afi·ika komt niet ter sprake. 
6) Niet. De afivezigheid van invoerrestricties (via het creeren van 'customs unions' - zie 

r. 28-29 en via 'harmonising tariffs - zie r. 46) is juist bevorderlijk voor een goede 
economische ontwikkeling van de Afrikaanse landen. 

Punten: Bij zes goed: 3 punten; bij vijf goed: 2 punten; bij vier goed: 1 punt; bij drie of 
minder goed: 0 punten. ft 'i'f 
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Tekst 10 Not so black and white fr fr 

38 Maximumscore 1 punt 
Een antwoord met de volgende strekking is juist: 

zwarte vrouwen ... 
mogen uitspraken doen ... 
waamit blijkt dat zij de voorkeur geven aan een zwarte paiiner ... 
terwijl bij blanke vrouwen .. . 
dit/dezelfde soort uitspraken .. . 
(maatschappelijk) als racistisch warden bestempeld. 

Opmerking: Alle punten moeten warden genoemd om de dubbele maatschappelijke 
moraal van dit voorbeeld juist te typeren. fr fr 

Tekst 11 Encrypted fabric frfr 

39 C De inspiratie voor Mtillers uitvinding was het inbouwen van ~waarborgen in bankbiljetten 
om vervalsing ervan tegen te gaan: 'Concealed patterns ... deter counterfeiting' (r. 4-5). 
Wat Muller deed was 'extend the method to other valuables' (r. 5-6), zoals merkkleding. 

® Miillers inspiratie was dus niet afkomstig van (A) het binden van kleurstofmoleculen aan 
natuurlijke vezels, (B) het creeren van onopvallende bedrijfslogo s, (D) het opnemen van 
een kenmerkend patroon in kledingstukken - dit was wel waar de inspiratie toe leidde, of 
(E) het manipuleren van de kleur van textiel - ook dit was een latere spin-off. frfr 

40 Maximumscore 1 punt 
Het juiste antwoord is: 

('could put an end to I and) dull outfits' (r. 2 I r. 2-3). 
Toelichting: Volgens regel 13-15 kun je een kledingstuk waarop je uitgekeken bent door 
een schakelaar over te halen van kleur laten veranderen. Dit lost het probleem op dat een 
kledingstuk saai is. 
Opmerking: Als 'fake designer clothes' (r. 2) ook in het citaat is opgenomen, levert het 
antwoord geen punt op. Het is immers niet zo dat je, door het kledingstuk van kleur te 
laten veranderen, ook een eind maakt aan namaakmerkkleding. frfrfr 

Eindcijfer 
In de scoresleutel achter in dit boek kunje aflezen welk cijfer je hebt behaald bij een bepaald 
aantal punten. 

Goedscore 
Het Cito publiceert vanaf2013 voor de eindexamens een toets- en itemanalyse (TIA) op cito.nl. 
De gepubliceerde P-waarde (goedscore) laat zien hoeveel procent van de kandidaten een bepaalde 
examenvraag goed beantwoordde. De waarde is een goede indicatie van de moeilijkheidsgraad 
van een vraag, tekst en examen. Voor het eindexamen vwo 2015 bedroeg de gemiddelde goed
score 71,59%. 
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