
Tekst 1 
Animal betrayal 

Oriëntatie vooraf 

Deze eerste tekst is een letter to the editor: 

een ingezonden brief. Je kunt dit zien aan de 

ondertekening en de opzet van de tekst, met onderaan 

de woonplaats van de schrijver en de aanhef, 'Sir'. 

('Dear Sir' wordt ook vaak gebruikt.) Doorgaans staat 

de naam van de briefschrijver ook onderaan de brief. In 

dit geval is dat Henry Turtle uit Londen. 

Mensen die brieven schrijven reageren meestal op 

actueel nieuws en/of een eerder gepubliceerd artikel 

of brief. Dat kan het begrijpen van de brief soms 

lastig maken, omdat je die context niet hebt; er wordt 

doorgaans wel gerefereerd aan dat nieuws, maar de 

briefschrijver legt de materie meestal niet in detail uit. 

De titel van de brief is Animal betrayal: het verraad 

van dieren/ dierenverraad. Of het de dieren zijn die 

verraden of dat de dieren verraden worden, is nog niet 

duidelijk als je het artikel nog niet gelezen hebt. 

Inhoud van de tekst 

In de eerste zin wordt al duidelijk dat de schrijver 

reageert op een stuk van Dr Jarrod Bailey, een adviseur 

van de Bond voor de Afschaffing van Vivisectie. De 

schrijver is verbaasd ('it is a strange state of affairs') 

over dit stuk om verschillende redenen: 

1) De schrijver vindt het gek dat Bailey het eens is met 

The Academy of Medica! Sciences dat onderzoek 

met genetisch gemanipuleerde dieren nauwgezet 

gereguleerd moet worden: hij had verwacht dat hij 

voor afschaffing (to abolish - afschaffen) zou zijn. 

2) Daarbij zegt Bailey terecht dat het 'slechte 

wetenschap' is om genetische veranderingen die 

in mensen ziektes veroorzaken, bij dieren door 

te voeren voor onderzoek. De schrijver lijkt het 

hiermee eens te zijn, maar stelt dat Bailey een 

vergissing begaat (muddies the water - een situatie 

ondoorgrondelijk maken) door te zeggen dat zulk 

onderzoek rarely (zelden) van toepassing is op de 

menselijke situatie. Het woord 'zelden' suggereert 

volgens hem dat het soms wel zou kunnen kloppen 

en zou op die manier aanleiding kunnen geven tot 

het uitvoeren van steeds meer dierproeven (opens 

the door to ever more animal experimentation). 

De schrijver vindt dat op deze manier het hele 

gedachtegoed van de Bond wordt verkwanseld en dat 

een adviseur van de Bond zonder enig compromis alle 

vormen van dierproeven af zou moeten wijzen. 

Uitwerking van de vraag 

1. This opens ... 

Het feit dat genetische modificatietechnieken bij 

dieren zelden (dus heel soms wel) goede resultaten 

opleveren voor de menselijke gezondheidszorg opent 

juist de deur voor meer proeven: ook al zijn er niet 

altijd goede resultaten, die paar keer dat die er wel 

zijn, zouden voor een bepaalde groep mensen het 

gebruik van dierproeven kunnen rechtvaardigen. Dit 

risico wordt beschreven in de zin 'this opens ... without 

compromise'. 

Tekst 2 
Jump into summer 

Oriëntatie vooraf 

Deze korte tekst gaat, als je de titel mag geloven, over 

de zomer: 'spring de zomer in', nodigt de schrijver 

ons uit. Als je het artikel even vluchtig doorleest 

(bijvoorbeeld door alleen de eerste en laatste regel van 

elke alinea te lezen (die geven je vaak al een redelijk 

beeld van de inhoud van de alinea), kom je erachter 

dat het gaat over zomers die te heet of te nat zijn, en 

waarom het geen zin heeft om daar over te klagen 

(complaining about the weather is a delusion (eerste 

regel van de laatste alinea) - klagen over het weer is 

een misvatting). 

Inhoud van de tekst 

De schrijver zegt in de eerste alinea dat we vorig jaar 

eerst veel zon hadden en daarna regen, en dat het dit 

jaar andersom is - en dat je zou verwachten dat we 

daarvan zouden genieten. 

Hij stelt echter dat de hitte ook weer nadelen met zich 

meebrengt, maar dat het geen nut heeft om daarover 

te klagen om twee redenen. 

De eerste reden is dat je je er bij niemand over kan 

beklagen: er valt niets aan te doen. 

De tweede reden is dat klagen bedrieglijk is: in eerste 

instantie voelt het goed maar uiteindelijk voel je je er 

slechter door. 

De schrijver suggereert dat je gewoon de goede kant 

ervan moet omarmen (to embrace the pleasures) 

en alle effecten van het warme weer positief moet 

benaderen. 



Uitwerking van de vragen 

2. mooi weer/ zonneschijn 

Als je de eerste regel leest, zie je dat de 'pudding 

first' verwijst naar 'the dry, sunny weather'. De 'huge 

portion of greens to eat up' is de 'endless ra in' die 

volgde op dat zonnige weer. 

3. D 

Het artikel is 'met een knipoog' geschreven: de 

schrijver wil laten zien dat we ons veel te druk maken 

over het weer, en dat we er in plaats daarvan gewoon 

van moeten genieten, wat het ook is. Hij doet dit 

niet op een verwijtende of berustende manier, maar 

door het op een grappige, ontspannen manier voor te 

stellen. Hij wordt niet boos en raakt niet geïrriteerd 

door de klagers, maar wijst hen erop dat klagen 

helemaal geen zin heeft en dat we beter gewoon leuke 

dingen kunnen doen die bij het weer passen. 

Niet A De schrijver is niet geïrriteerd: hij snapt juist 

wel dat er mensen zijn die klagen. Hij zegt 

alleen wel op een grappige manier dat dit 

helemaal geen zin heeft, en dat we ons er 

daarom maar beter bij neer kunnen leggen 

en er het beste van maken door alle fijne 

aspecten van het weer te omarmen. 

Niet B De schrijver is niet sarcastisch: als iemand 

sarcastisch is, zegt hij het tegenovergestelde 

van wat hij bedoelt. De schrijver meent het als 

hij suggereert dat we gewoon het beste ervan 

moeten maken: dat we moeten genieten van 

het mooie weer en de negatieve aspecten 

ervan positief moeten benaderen. Er is geen 

enkele indicatie dat hij dit niet echt bedoelt. 

Niet C Als je sceptisch bent, wil je iets dat gezegd 

wordt of wat de meeste mensen denken dat 

waar is, niet geloven. De schrijver is echter 

niet sceptisch; hij stelt alleen voor dat mensen 

op een andere manier naar het weer gaan 

kijken. Hij zegt niet dat het niet warm is, maar 

probeert alleen te suggereren hoe mensen op 

een positieve manier met dat weer om kunnen 

gaan. 

Tekst 3 

A Christmas Carol 

Oriëntatie vooraf 

Dit is een review: een recensie. Je kunt dat meteen 

al afleiden uit de drie sterren die erbij staan: die 

geven een waardeoordeel aan. Het is niet meteen 

duidelijk hoe goed dat is, aangezien er niet bij staat 

hoeveel sterren een stuk maximaal kan krijgen, maar 

vermoedelijk is het drie van vijf - een niet onaardige 

score. Het betreft een theaterstuk, 'A Christmas 

Carol' -naar een bekend verhaal van Charles Dickens

uitgevoerd door het Royal Lyceum in Edinburgh. 

Als je het stuk even snel doorleest, bijvoorbeeld door 

alleen de eerste en laatste zin van elke alinea, of alleen 

de eerste, inleidende alinea te lezen, kom je er al snel 

achter dat de schrijver het een rich (rijk - vol en met 

veel van alles) stuk vindt, vol enthousiasme maar 

soms oversentimenteel (sickly sweet - te zoetsappig). 

De details over het stuk ontdek je als je het artikel 

aandachtig gaat doorlezen. 

Inhoud per alinea 

1 In de eerste alinea stipt de schrijver meteen de 

goede en slechte kanten van het stuk aan. Aan 

de ene kant is het een rijkgevuld stuk (net zoals 

de traditonele plum pudding) met hardwerkende 

acteurs (cast) en veel kerstliederen (yuletide 

songs); aan de andere kant kan het enthousiasme, 

de sentimentaliteit, de snelheid en de gretigheid 

het iedereen naar de zin te willen maken (genera! 

eagerness to please - een verlangen om te doen 

wat mensen graag willen zien) het stuk mierzoet 

maken (ook net zoals de plum pudding dat is). 

2 De productie is redelijk opgewekt (chirpy), 

stelt de recensent, ook al is de verbeelding van 

Kerstmis van de toekomst (Christmas yet to come) 

behoorlijk griezelig (chilling). 

3 De productie blijft echter niet griezelig 

of deprimerend: Scrooge hoeft maar een 

minimum aan bovennatuurlijke kwellingen 

(supernatural torment) te doorstaan voordat hij 

wordt ondergedompeld in een overvloed van 

gemeenschapszin (community), vriendschap en 

Kerstgezang. 

4 De acteurs zijn zeer enthousiast (with gusto - met 

enthousiasme): ze maken muziek, verplaatsen 

decorstukken en wisselen regelmatig van rol (to 

swap - ruilen). Zelfs na afloop van het stuk (with 

Dickens dispatched - als Dickens is weggestuurd), 

zingt de groep nog een medley van kerstliederen 

. terwijl de sneeuw neerdwarrelt over de zaal. 

Uitwerking van de vragen 

4. B 

Voor het beantwoorden van deze vraag kijk je niet 

alleen naar de informatie die volgt in alinea 3, maar 

ook naar de informatie die gegeven wordt in alinea 2. 

In alinea 2 stelt de recensent dat de verbeelding van 

Kerstmis van de toekomst (Christmas yet to come) 



behoorlijk griezelig is. Hij beschrijft de ketenen en hoe 

gesuggereerd wordt dat Jacob Marley in de 'donkere 

krochten (recesses) van de hel' zal terechtkomen. 

Maar over het algemeen genomen, stelt hij in alinea 

3, blijft de productie niet hangen in deze duistere 

weergave. Scrooge ondergaat maar een minimum aan 

kwellingen voordat hij omringd wordt door gezang, 

vriendschap en gemeenschapszin. Oftewel, het 

ontbrekende woord moet iets van 'echter' of 'maar' 

weergeven; deze alinea stelt dat de duistere kant die in 

alinea 2 wordt beschreven niet kenmerkend is voor het 

stuk. 'For all that' (ondanks dat) geeft dat het beste 

weer. 

Niet A Consequently (als gevolg daarvan) suggereert 

dat het feit dat de productie niet aan de 

donkere kant blijft komt door iets dat in alinea 

2 is genoemd. Dat is echter niet het geval; als 

je alleen op de laatste zinnen van alinea 2 af 

zou gaan, zou je denken dat het een behoorlijk 

griezelig stuk is. 

Niet C Je gebruikt in addition (in aanvulling daarop; 

daarbij; daarnaast) als je extra informatie 

over iets wilt geven. Als alinea 3 verder was 

doorgegaan over de vertoning van Christmas 

yet to come, dan was 'in addition' op zijn 

plaats geweest. Maar deze eerste zin geeft 

juist aan dat de donkere kant van het stuk niet 

benadrukt wordt. 

Niet D Je gebruikt in brief (in het kort; kort 

samengevat) als je iets samenvat. Wat hier 

echter wordt gedaan is aangeven dat de 

verbeelding van Christmas yet to come niet 

de toon zet voor het hele stuk. Het stuk is over 

het algemeen genomen opgewekt (chirpy) en 

licht. 

5. D 

In de vierde alinea kun je lezen dat de acteurs erg 

enthousiast spelen (with gusto - met enthousiasme). 

Ze bespelen instrumenten, verplaatsen decorstukken 

als dat nodig is en wisselen moeiteloos van rol. De 

schrijver is dus erg enthousiast over het werk van de 

acteurs in deze productie. 

Niet A De schrijver zegt nergens dat de uitvoering 

niet aan de verwachtingen voldoet. Hij zegt dat 

het stuk bij tijd en wijle wat oversentimenteel 

is, maar niet dat het niet goed is. 

Niet B De schrijver zegt nergens dat het belang 

van vriendschap en naastenliefde wat 

ondergesneeuwd raakt in deze productie. De 

laatste zin van alinea 3 wijst er juist op dat dit 

een belangrijk onderdeel is van het stuk. 

Niet C De schrijver zegt niets over de chemie tussen 

de acteurs: hoe de acteurs op elkaar reageren 

en op elkaar inspelen. Hij zegt alleen dat alle 

acteurs erg enthousiast zijn, maar benoemt 

geen individuele spelers. 

Tekst 4 
High-tech breeders 

Oriëntatie vooraf 

De titel en plaatsnaam geven je hier al een beetje 

houvast: deze tekst gaat over high-tech breeding 

(kweken) van vissen in Tokyo. 

Als je het artikel even snel leest, bijvoorbeeld door 

alleen de eerste en laatste zin van elke alinea te 

lezen, kom je erachter dat het hier gaat over hoe de 

wetenschap in Japan onderzoek doet naar het kweken 

van gezonde vissen omdat vis populair is in Japan en er 

maar een beperkte voorraad van is (in finite supply). 

Om erachter te komen wat die wetenschappelijke 

benadering inhoudt, gaan we het artikel in detail 

bestuderen. 

Inhoud per alinea 

1 Hierin kun je lezen dat vis erg populair is in 

Japan (are great guzzlers of fish - zijn fanatieke 

viseters), maar dat er maar beperkte voorraad 

is. En vis kweken is lastig, omdat veel vissoorten 

snel ziek worden (are susceptible to disease - zijn 

vatbaar voor ziektes) als ze met veel bij elkaar 

worden gehouden. Daarom is een team van 

wetenschappers nu bezig met ouderwets kweken in 

combinatie met genetische technieken om vissen te 

produceren die wel resistent zijn tegen de ziektes 

die voorkomen als ze in grote aantallen bij elkaar 

worden gehouden .. 

2 In deze alinea wordt duidelijk gemaakt welke 

stappen het onderzoeksteam heeft gemaakt om 

de vissen te kweken. Eerst werd er een globaal 

genetisch overzicht gemaakt van de vissoorten die 

werden onderzocht. Hierbij werd gefocust op de 

signposts - de plekken waar het DNA binnen één 

soort grote verschillen vertoont tussen de ene vis 

en de andere. Op deze manier kunnen bepaalde 

karakteristieken van verschillende vissen binnen 

een soort gevolgd worden door de generaties heen. 

3 De onderzoeker heeft nu een overzicht van 

honderden individuele vissen, plus een overzicht 

van hoe elk van die vissen het deed met betrekking 

tot ziektes en plagen (pestilences and plagues). 

Op die manier kon hij zien welke vis, met welke 

signposts, het sterkst was. 

4 Het zijn echter niet de signposts die de 

bescherming bieden, maar de naburige genen; 

beide worden echter wel samen overgedragen van 



ouder op nageslacht (offspring). Daarmee heeft 

de onderzoeker een voorsprong (headstart) bij het 

kweken van ziektebestendige (disease-resistant) 

vissen. Hij kan dankzij deze informatie zien welke 

vis de meest ziektebestendige is en deze kweken; 

op die manier (thus) heeft hij dus het voordeel 

van genetische manipulatie (genetic engineering) 

zonder dat hij zelf genetisch heeft hoeven 

manipuleren .. 

5 Zo kan hij in principe zonder te weten welke genen 

de vis zo gezond maken, gezonde vissen kweken. Al 

is het wel handig om wel te weten welke genen dat 

zijn. 

6 De onderzoeksgroep heeft inmiddels al flounders 

(bot) en trout (forellen) gekweekt die resistent 

zijn tegen bepaalde ziektes en is nog aan het werk 

met de amberjack (geelstaart). Het beoogde 

eindresultaat is vissen die gezonder en goedkoper 

zijn, en blijere viskwekers. 

Uitwerking van de vragen 

6. c 

In de eerste alinea kun je lezen dat Japanners grote 

visliefhebbers zijn, maar dat er maar een beperkte 

voorraad vis is. Er wordt ook beschreven dat vis 

weliswaar gekweekt kan worden, maar dat dit lastig is 

omdat veel vissoorten er niet goed tegen kunnen om 

met veel vissen op een kluitje te zwemmen. Dat is de 

reden waarom er nu wetenschappers bezig zijn om 

vissen te produceren die wel gekweekt kunnen worden 

zonder ziek te worden. Oftewel, in deze eerste alinea 

wordt uitgelegd waarom Dr Sakamoto's werk zo hard 

nodig is voor de Japanse visliefhebber. 

Niet A Hij doet geen onderzoek naar de verschillende 

manieren om vissen te kweken: hij probeert 

vissen te produceren die gekweekt kunnen 

worden en tegen de ziektes kunnen die deze 

vissen in gevangenschap normaliter plagen. 

Niet B Er wordt niets gezegd over de groeiende 

Japanse bevolking: kweekvis is vooral nodig 

omdat de voorraad vis dreigt op te raken 

omdat vis zo populair is. 

Niet D Er wordt hier geen achtergrondinformatie 

gegeven over genetische manipulatie van 

vissen, maar alleen uitgelegd waarom er 

zoveel behoefte is aan het werk van Dr 

Sa ka moto. 

7. c 

In de twee alinea wordt verteld dat er bepaalde delen 

zijn in het DNA van de vissen, de signposts, die per vis 

binnen één soort verschillen. Het gaat er hier dus om 

dat de signposts van generatie op generatie worden 

doorgegeven en zo te volgen zijn. Op die manier 

kunnen de wetenschappers zien welke vissen (en dus 

welke signposts met bepaald DNA ) het goed doen, en 

die vissen gebruiken om te kweken. 

Niet A Het hele idee is dat de signposts hetzelfde 

blijven als ze doorgegeven worden van ouder 

op nageslacht. 

Niet B De signposts bevatten eigenschappen van de 

vis die uniek zijn voor die vis, maar wel van 

ouder op nageslacht worden doorgegeven. Ze 

worden dus niet verborgen (concealed), maar 

gewoon 1 op 1 doorgegeven. 

Niet D Er wordt niets veranderd: het idee is juist 

8. 1 Niet 

dat de eigenschappen die de verschillende 

vissen van één soort anders maken, van 

ouder op nageslacht worden doorgegeven 

zonder te veranderen. Door vervolgens te 

kijken welke vissen het goed doen, kunnen de 

wetenschappers concluderen welke signposts 

en de daarbij behorende clusters van 

genetische eigenschappen blijkbaar zorgen 

voor gezonde en sterke vissen. 

Sakamoto bestudeerde de vissen alleen maar: 

hij bekeek welke vissen, met welke DNA clusters 

(aangegeven door de signposts) resistent bleken 

tegen ziektes en welke niet. Hij observeerde, maar hij 

manipuleerde de genen niet en hij hoefde ook niet 

bewust de vissen te besmetten. 

2 We/ 

De genetische kaarten voorzagen de wetenschappers 

van een globaal overzicht van de genen van elke vis. 

Door deze kaarten te vergelijken met de gezondheid 

van de vissen konden de wetenschappers conclusies 

trekken over welke DNA clusters blijkbaar van gezonde, 

sterke vissen waren. 

3 Wel 

Het idee is dat de vissen die het best bestand bleken 

tegen ziektes daarna gebruikt gaan worden om verder 

mee te kweken, zodat het nageslacht van die vissen 

ook resistent is. 

4 Niet 

Dr Sakamoto heeft geen genetische manipulatie 

gebruikt; alleen genetische selectie. 

9. c 

Het bijzondere van het onderzoek van Dr Sa ka moto is 

dat hij gebruik maakt van genetische selectie zonder 

dat hij zijn toevlucht hoeft te nemen tot genetische 

manipulatie. Hij hoeft de genen niet in te spuiten bij 

de vissen, maar alleen maar in kaart te brengen welke 

genclusters blijkbaar zorgen voor gezonde vissen, en 

deze vissen verder te kweken. 



Niet A De uitdrukking 'in troubled waters' suggereert 

dat zijn onderzoek op de een of andere manier 

controversieel is. Het punt dat hier gemaakt 

wordt is echter dat het juist niet controversieel 

is, omdat hij geen gebruik maakt van 

genetische manipulatie, maar alleen van 

bestudering van de in kaart gebrachte 

genetische informatie van vissen. 

Niet B Deze ondertitel legt verband tussen gezonde 

vissen en gezonde mensen. Dat wordt hier 

echter nergens gezegd. Er staat alleen dat de 

Japanners dol zijn op vis (niet of dat gezond is) 

en dat er gezonde vissen nodig zijn om aan de 

vraag te voldoen. Er staat nergens dat deze 

vissen gezonder zouden zijn dan wilde vissen. 

Niet D Het artikel gaat juist niet over genetische 

manipulatie, en er wordt ook nergens 

gezegd dat er iets niet klopt (fishy =dubieus, 

onbetrouwbaar) met genetische manipulatie. 

Tekst 5 
Europe's worrying 
gerontocracy 

Oriëntatie vooraf 

Als je de titel leest, kun je al concluderen dat deze 

tekst zal gaan over de zorgwekkende (worrying) 

gerontocracy - gerontocratie. Het voorvoegsel, 

'geront', verwijst naar 'ouderen': woorden zoals 

gerontology (gerontologie: 'ouderenkunde') ken 

je misschien wel. En het achtervoegsel 'cracy' zal je 

ook bekend voorkomen uit worden als 'meritocracy', 

'democracy' en 'autocracy': het is het achtervoegsel 

dat verwijst naar een bepaalde staatsvorm. Het artikel 

zal dus waarschijnlijk gaan over het feit dat ouderen 

aan de macht zijn of zullen zijn en dat dat zorgwekkend 

is. 

Inhoud per alinea 

1 In de eerste alinea kun je lezen dat in 1963 Europa 

geregeerd werd door oude mannen: allemaal 

65-plussers, ondanks het feit dat de gemiddelde 

leeftijd (median: middelste waarde in een set van 

waardes) van de Europeaan laag was: 32 jaar. 

2 Dat lijkt nu weer het geval te zijn. Niet omdat 

de politieke leiders zo oud zijn, maar omdat de 

gemiddelde leeftijd van de kiezers zo hoog ligt. 

En zij kunnen veel invloed (crushing impact: 

verpletterende invloed) hebben op het politieke 

toneel, omdat zij vaker en in grotere getale 

stemmen (turn out more reliably - gaan veel 

trouwer naar de stembus ) dan jongeren. 

3 Dat baart sommigen zorgen: zij vrezen dat de 

babyboomers (mensen geboren tussen 1945 en 

1965) vooral zullen stemmen voor partijen die 

grote bedragen (whopping sums) uittrekken voor 

gezondheidszorg en pensioenen, tegen de wensen 

van de jongere belastingbetaler in die liever geld 

uitgeeft aan zaken als onderwijs. 

4 Die angst heeft allerlei gewaagde (bold) ideeën 

tot gevolg: extra stemmen geven aan ouders 

met minderjarige kinderen, ouderen een 

burgerschapstest (civic test) afnemen voor ze 

mogen stemmen of de stemgerechtigde leeftijd 

(legal voting age) verlagen naar 16 jaar. 

5 Aan die oplossingen zitten echter ook nadelen 

(drawbacks): ze benadelen mensen die geen 

kinderen kunnen krijgen en beledigen (insult) 

ouderen die jarenlang trouw hun land hebben 

gediend. Toen in Oostenrijk de stemgerechtigde 

leeftijd werd verlaagd, resulteerde dat direct 

(promptly) in meer stemmen voor extreem rechts. 

6 Een gerontocr�cy kan negatieve effecten hebben 

(gloomy - somber; duister). Onderzoeken (opinion 

polls - opiniepeilingen) tonen aan dat politieke en 

economische voorkeuren (preferences) verschillen 

per leeftijdsgroep, en dat oudere stemmers minder 

tevreden zijn met hun leven en pessimistisch zijn 

over de economische toekomst . 

7 Europeanen blijken minder mobiel en minder 

ondernemingsgericht (entrepreneurial) dan 

Amerikanen. Jonge Europeanen zijn nog wel 

enthousiast over het ondernemerschap (self

employed - eigen baas zijn), maar ouderen kiezen 

liever voor een vaste baan. 

8 Maar toch (and yet) is leeftijd misschien niet 

het echte probleem, stelt deze alinea. Er zijn 

veel grotere verschillen tussen mensen van 

verschillende nationaliteit. Een meerderheid van 

de Portugezen staat positief ten opzichte van eigen 

baas zijn, maar Belgen willen veel liever een vaste 

baan met vaste werktijden. 

9 Ook op de vraag of het mensen toegestaan zou 

moeten worden om na de pensioengerechtigde 

leeftijd nog te werken, waren de verschillen per 

nationaliteit veel groter dan per leeftijdsgroep: 

in noordelijke landen zijn mensen positiever 

over door blijven werken na het pensioen dan in 

zuidelijke landen. 

10 In Spanje wil men zelfs niet overwegen de 

pensioengerechtigde leeftijd (pension age) 

te verhogen, terwijl die in noordelijke landen 



steeds vaker gebonden wordt aan (pegged to) 

levensverwachting (life expectancy). 

11 In deze alinea stelt de schrijver dat er risico's zitten 

aan de gerontocratie, maar dat °Europa's grootste 

gevaar is dat het verdeeld raakt (pulled apart). 

Vergrijzing (old age) hoeft verandering niet in de 

weg te staan; onwetendheid, egoïsme en angst 

(timidity) zijn veel grotere gevaren. Oudere mensen 

kunnen juist de wijsheid bezitten die de komende 

jaren zo hard nodig is. 

Uitwerking van de vragen 

10.A 

De schrijver stelt hier dat op dit moment de 

regeringsleiders relatief jong zijn, maar dat het de 

kiezers zijn die oud zijn: 'now it's the voters who've 

aged'. In 2050, stelt de tekst, is een derde van de 

kiezers ouder dan 65, en die gaan dus heel veel invloed 

krijgen. 

Niet B Het punt dat in de tweede alinea wordt 

gemaakt is dat we nog steeds een soort van 

gerontocratie hebben in Europa. Ook al zijn 

het nu niet meer de regeringsleiders die 

gemiddeld genomen oud zijn, maar de kiezers: 

'now it's the voters who've aged'. 

Niet C De schrijver zegt niet dat ouderen hun macht 

misbruiken, maar dat ze doordat ze met 

zovelen zijn (en veel trouwer stemmen dan 

jongeren), heel veel invloed kunnen hebben 

op verkiezingen. 

Niet D Er wordt hier wel een vergelijking gemaakt 

met vroeger, maar de gerontocratie van toen 

en nu is van een heel andere orde. Vroeger 

werd Europa een gerontocratie genoemd 

omdat de leiders zo oud waren; nu zou je het 

een gerontocratie kunnen noemen omdat 

11.C 

de gemiddelde leeftijd van de kiezer erg 

hoog ligt. Er is geen enkele invloed meer van 

vroeger; de schrijver zegt niet dat het feit dat 

de regeringsleiders vroeger oud waren, nu nog 

enige invloed heeft. 

In alinea 4 worden mogelijke oplossingen aangedragen 

om de macht van de oudere in te perken. In alinea 5 

beschrijft de schrijver de nadelen (drawbacks) van 

die oplossingen. Oftewel, in deze alinea's bespreekt 

de schrijver de reacties op de veranderingen in de 

bevolkingsopbouw (demography): de vergrijzing. 

Niet A In alinea 4 worden een aantal voorstellen 

beschreven waarmee de macht van het 

oudere deel van de bevolking ingeperkt kan 

worden. In alinea 5 wordt echter duidelijk 

gemaakt dat deze methodes ook zo hun 

nadelen hebben. Deze alinea's beschrijven 

dus hoe er door de experts wordt gereageerd 

op het ouder worden van de bevolking, en 

welke oplossingen zowel als argumenten tegen 

deze oplossingen worden aangedragen. Ze 

propageren (advocate: verdedigen, steunen) 

dus niet de noodzakelijkheid (necessity) van 

stemgerechtigdheid op basis van leeftijd. 

Niet B Er wordt hier niet gezegd dat het niet nodig 

zou zijn om iets te doen; er wordt hier alleen 

duidelijk gemaakt dat de oplossingen die tot 

nog toe zijn aangedragen, niet zaligmakend 

zijn. 

Niet D Er worden hier geen voordelen van een ouder 

wordende bevolking genoemd, er wordt alleen 

gezegd welke mogelijke oplossingen er tot nu 

toe zijn om de macht van de oudere generatie 

wat in te perken. 

12.B 

In alinea 6 zegt de schrijver dat het makkelijk is om 

negatief te zijn over de gerontocratie, omdat 'oudere 

kiezers minder tevreden zijn met hun leven en 

pessimistischer zijn over de economische toekomst'. 

Negatievere kiezers zorgen voor een negatiever 

wereldbeeld. Het betreft hier een voorbeeld van de 

'rich seams of evidence' ('rijke lagen bewijs' - ruim 

bewijs) dat politieke en economische voorkeuren 

leeftijdsafhankelijk zijn. 

Niet A Er is hier geen sprake van een gevolg; het 

feit dat oudere kiezers minder tevreden zijn 

met hun leven is geen gevolg van het feit dat 

economische voorkeuren leeftijdsafhankelijk 

zijn. 

Niet C Je gebruikt nevertheless (desalniettemin) 

als je iets gaat vertellen dat in tegenspraak is 

met wat er net beschreven is. Er wordt in de 

eerste helft van de alinea nergens gezegd dat 

je zou verwachten dat oudere kiezers tevreden 

zijn met hun leven of optimistisch zijn over de 

toekomst. 

Niet D Obviously (natuurlijk, vanzelfsprekend) 

gebruik je als iets overduidelijk is op basis van 

wat er eerder gezegd is, of als iets een logisch 

gevolg is van iets dat eerder is genoemd. 

13.1 Wel 

Er is echter geen reden om op basis van de 

informatie in de eerste helft van deze alinea 

te concluderen dat ouderen inderdaad minder 

tevreden zijn met hun leven en negatiever zijn 

over de economische toekomst. 

In alinea 7 kun je lezen dat Europeanen onder de 24 

ongeveer net zo enthousiast zijn over het eigen baas 

zijn als Amerikanen. 



2 Niet 

In alinea 9 kun je lezen dat mensen in Groot-Brittannië, 

Denemarken, Finland en Nederland vaak voorstander 

zijn van een flexibele pensioenleeftijd: zij vinden 

dat oudere mensen zelf moeten beslissen of ze nog 

doorgaan met werken. In zuidelijkere landen zoals 

Griekenland, Cyprus, Hongarije, Portugal en Italië zijn 

mensen echter geen voorstander van het langer laten 

doorwerken van ouderen. 

3 Wel 

In Griekenland, Cyprus, Hongarije, Portugal en Italië 

denken veel mensen dat als ze ouderen toestaan om 

langer te blijven werken, ze banen bezet houden die 

anders naar jongeren zouden zijn gegaan. Mensen in 

die landen beschouwen ouderen dus als onwelkome 

gasten op de arbeidsmarkt. 

4 Niet 

Er wordt nergens gesuggereerd dat de vergrijzing in 

het noorden van Europa sterker is dan in het zuiden, 

en dat mensen daarom in de noordelijke landen eerder 

voorstander zijn van een flexibele pensioenleeftijd. De 

zuidelijke landen met de meeste tegenstanders van 

het verhogen van de pensioenleeftijd hebben een heel 

wisselende bevolkingssamenstelling qua leeftijd: 'those 

countries face very different rates of ageing'. 

14. Dat de verschillende Europese landen erg verschillend 

denken/ Dat er veel culturele verschillen zijn tussen de 

verschillende landen in Europa. 

Het 'more serious problem' is niet gerelateerd 

aan leeftijd, maar aan de verschillen tussen de 

verschillende Europese landen: 'such differences 

are trumped by those based on nationality'. In deze 

alinea's wordt duidelijk gemaakt dat er in Europa wel 

wat trends te zien zijn op basis van leeftijd, maar dat er 

veel duidelijkere verschillen van mening zijn over werk 

en vergrijzing tussen landen onderling. 

15. D 

1 Niet 

In deze laatste alinea stelt de schrijver juist dat 

Europa zich niet moet laten leiden door angst voor de 

gerontocratie, maar dat men moet inzien dat oudere 

mensen niet de vijand van verandering (reform) zijn: 

dat ze misschien wel extra wijsheid in kunnen brengen. 

Oftewel, hij vindt niet dat alleen jonge politici voor een 

oplossing kunnen zorgen. 

2 Niet 

Het gaat hier niet zozeer om de generatiekloof, maar 

om de culturele verschillen tussen de verschillende 

Europese landen. Die grote verschillen zijn het echte 

probleem, stelt dit artikel. De verschillen van mening 

tussen de verschillende leeftijdsgroepen vallen in 

het niet bij de verschillen tussen Europese landen 

onderling. 

Beide stellingen zijn onjuist; antwoord d is correct. 

16.B 

De schrijver maakt hier duidelijk dat de stem van de 

oudere de toekomst van Europa kan bepalen, omdat er 

zoveel oudere stemgerechtigde kiezers zijn en omdat 

het percentage ouderen dat gaat stemmen groter is 

dan het percentage jongeren: ouderen zijn trouwere 

stembusgangers dan jongeren. 

Niet A Het woord 'baby' is hier overdrachtelijk 

bedoeld: Met·zijn 68 jaar was de Britse 

premier duidelijk geen 'baby' meer, zelfs geen 

jonkie, maar in vergelijking met zijn Europese 

collega's was hij jong: de andere twee die 

genoemd worden waren 72 en 87. 

Niet C Deze opmerking is een beetje spottend en 

grappig bedoeld. De toevoeging 'thank you' 

betekent niet meteen dat ze bedanken voor 

hun maandelijkse salaris, maar dat ze niet 

zitten te wachten op de onzekerheid van het 

eigen baas zijn. 

Niet D Deze opmerking is grappig bedoeld: de 

schrijver wil hiermee duidelijk maken dat het 

heel erg lastig is om in België in het weekend 

een loodgieter te laten komen, omdat 

iedereen, ook de loodgieters, zo vasthoudt aan 

vaste werktijden, mçiandag tot en met vrijdag 

van 9 tot 5. Natuurlijk is het wél mogelijk om 

(tegen extra betaling) een loodgieter op te 

laten draven, maar het zal niet van harte gaan 

omdat de Belgen blijkbaar erg op hun vaste 

vrije dagen zijn gesteld. 

Tekst 6 
Review roundup: 'Lean In' 

Oriëntatie vooraf 

Dit artikel is weer een recensie. Dat staat meteen al in 

de titel: 'review roundup'. Het boek dat gerecenseerd 

wordt heet 'Lean In' en is geschreven door Sheryl 

Sandberg; de ondertitel van het boek is 'women, 

work and the will to lead', kun je op het plaatje zien. 

Het boek zal dus gaan over vrouwen, werken en 

leiderschap: oftewel, vrouwen in leidende posities. 

Inhoud per alinea 

1 Deze eerste alinea vertelt ons waar het boek over 

gaat, en wat het heeft losgemaakt. Je leest dat dit 

boek verhitte discussies {heated debates) heeft 

opgeleverd (to spark: beginnen). Sheryl Sandberg 

is de COO {Chief Operating Officer - meestal de 

tweede in rang binnen een bedrijf) van Facebook 

en dit boek is een 'soort feministisch manifest'. In 

het boek betreurt (to lament) ze het gebrek aan 



vrouwen in leidinggevende posities en zegt ze dat 

de revolutie van de vrouw is stil komen te liggen 

(to stall). In een ideale wereld zou de helft van 

de landen door vrouwen worden geleid, zegt ze, 

terwijl de helft van de huishoudens door mannen 

zou worden verzorgd. 

2 De meeste mensen zullen zich kunnen vinden in 

dit beeld van seksegelijkheid (gender equality), 
maar desalniettemin hadden in de aanloop naar de 

publicatie diverse mensen wel kritiek op de manier 

waarop Sandberg die gelijkheid wilde bereiken 

(to attain). Een van hen stelde dat Sandberg het 

probleem (onus: verantwoordelijkheid,) bij de 

vrouwen legt die zich al in onmogelijke bochten 

moeten wringen, en niet bij de regering of 

werkgevers die betere praktische voorzieningen 

zouden kunnen leveren. 

3 In verdere kritiek vroegen anderen zich af (to 
raise the question - iets te berde brengen; de 

vraag stellen) of Sandberg, als rijke COO, wel in 

een positie was om te oordelen over vrouwen die 

keihard moeten werken om hun gezin en baan te 

combineren. 

4 De kritiek nadat het boek uit is gekomen (has hit 

the shelves) is echter aanzienlijk positiever. Men 

zegt dat eerdere recensies nauwelijks sloegen (to 
be divorced from) op wat Sandberg schrijft en 

zegt. Er is nog steeds wel kritiek, maar over het 

algemeen zijn de recensenten positief. Er wordt 

gezegd dat het positief is dat een vrouw die zoveel 

invloed heeft (such a platform - een dergelijk 
podium; een dergelijk groot bereik) over dingen 

als seksisme praat, en dat het een overtuige.nd 
(cogent) werk is over de krachten die ambitieuze 

vrouwen, met of zonder kinderen, kunnen 

tegenwerken (to trip up - doen struikelen). 

5 Sommige recensenten zijn echter minder uitbundig 
(effusive); zij verwijten Sandberg dat ze te makkelijk 

doet over de problemen waarmee alleenstaande 

moeders worden geconfronteerd. Zij krijgen 

te maken met allerlei sociale en economische 

belemmeringen (impediments) die samenhangen 

met gebrek aan zelfvertrouwen. Het idee dat 

vrouwen alles kunnen als ze het gewoon doen, 

heeft als keerzijde dat iedereen die dat niet doet, 

onzichtbaar zou moeten blijven - wat volgens deze 

recensent juist het omgekeerde van feminisme is. 

6 Anderen steunen (to endorse) Sandberg als de 

stem van het moderne (contemporary) feminisme; 

zelfs een recensente met wie Sandberg een 

langlopend meningsverschil (feud) heeft, was 

grotendeels positief (overall positive) over het 

boek. 

Uitwerking van de vragen 

17.A 

In Lean In maakt Sandberg duidelijk dat ze het betreurt 

(to la ment) dat er zo weinig vrouwen in leidinggevende 

posities zitten en spoort ze vrouwen aan (to urge) om 

assertiever te zijn: meer initiatief te nemen om hun 

professionele ambities waar te maken. Met andere 

woorden, haar doel is om vrouwen te motiveren om 

hun ambities (aspirations) te na te jagen (to pursue). 

Niet B Ze zegt niet dat het aan vrouwen 

in leidinggevende posities is om de 

arbeidsvoorwaarden voor vrouwen te 

verbeteren: ze legt de taak bij vrouwen zelf. Ze 

stelt dat als zij echt een leidinggevende positie 

willen, ze daar ook naar moeten streven. 

Niet C Ze zegt alleen dat ze het betreurt dat er zo 

weinig vrouwen in leidinggevende posities 

zitten; ze zegt niet dat vrouwen geen ambities 

hebben. Het probleem is volgens haar dat 

ambitieuze vrouwen niet hard genoeg willen 

vechten om hun ambities waar te maken. 

Niet D Sandberg wil juist wel dat er iets gaat 

veranderen: haar ideaal is dat er 

seksegelijkheid komt. 

18.B 

Deze alinea stelt dat 'many argued with Sandberg's 

ideas on how to attain that equality': er worden hier 

dus mensen aan het woord gelaten die het niet eens 

zijn met de manier waarop Sandberg gelijkheid wil 

bewerkstelligen. 

Jodi Kantor verwijt Sandberg juist dat ze het probleem 

bij de vrouwen legt, terwijl juist werkgevers en de 

overheid meer zouden moeten doen om het mogelijk 

te maken voor vrouwen om te werken, bijvoorbeeld 

door kinderopvang te regelen. 

Deanna Zandt stelt echter dat het een goed idee is om 

vrouwen assertiever te maken (l'm all for - ik ben een 

voorstander van). Daarnaast zegt ze, net als Kantor, dat 

de structuur die de sekseongelijkheid in de hand werkt 

ook aangepakt dient te worden. 

Oftewel, beide vrouwen stellen dat er aan de 

voorwaarden gewerkt moet worden voordat men 

een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen kan 

verwachten, maar Zandt is de enige die duidelijk maakt 

dat vrouwen zelf ook een bijdrage kunnen leveren, 

door zich assertiever op te stellen. 

19.B 

Bam berger stelt in alinea 3 dat Sandberg en Mayer, 

CEO bij Yahoo, door hun hoge functies niet in de 

positie zijn om kritiek te leveren op vrouwen in gewone 



banen die niet de beschikking hebben over een hoog 

inkomen. Ze zegt dat Sandberg en Mayer doen alsof 

vrouwen zelf schuldig zijn aan het feit dat ze geen 

hogere positie hebben, daarbij volledig voorbijgaand 

aan het feit dat de meeste vrouwen zich geen dure 

opvang of kindermeisjes kunnen veroorloven. 

Niet A Sandberg en Mayer zeggen niet dat werkende 

vrouwen hun gezin verwaarlozen, maar dat ze 

te weinig ambitie aan de dag leggen. Bamberg 

stelt echter dat dat nogal makkelijk is als je zelf 

al CEO bent en de beschikking hebt over veel 

geld. 

Niet C Sandberg en Mayer combineren juist hun 

gezin met hun werk, en zorgen ervoor 

(althans op papier) dat ze zowel succesvolle 

zakenvrouwen zijn als moeders. 

Niet D Sandberg en Mayer stellen juist dat het prima 

te doen is om een gezin te combineren met 

een topfunctie. 

20.B 

Na de negatieve reacties in alineas 2 en 3 stelt de 

schrijver dat toen het boek daadwerkelijk uit was, de 

kritieken grotendeels positief waren. De recensenten 

die in alinea 4 genoemd worden, Goldberg, Corrigan 

en Agrawal, stellen dat Sandberg in het boek een lans 

breekt voor vrouwen in leidinggevende posities en hoe 

de huidige structuren vrouwen daarin belemmeren. 

Niet A In alinea 4 wordt juist gezegd dat de 

boodschap van het boek anders is dan wat 

Sandberg in die eerdere kritieken verweten 

werd. Men stelt hier dat Sandberg hard haar 

best doet om seksegelijkheid op de werkvloer 

te vergroten en bewustzijn te kweken voor wat 

voor zaken vrouwen hierin belemmeren. 

Niet C Er wordt hier niet gezegd dat het boek al enig 

effect heeft gehad: er wordt alleen gezegd dat 

het boek het punt van sekseongelijkheid op 

een heldere manier verwoordt. 

Niet D Sandbergs ideeën worden juist niet in twijfel 

getrokken: de recensenten die hier genoemd 

worden zijn grotendeels positief over het 

boek. 

21. A 

Susan Faludi bekritiseert het boek omdat het voorbij 

gaat aan het lot van de alleenstaande moeders, 

die vaak geconfronteerd worden met enorme 

hindernissen (impediments). Dat heeft niets te maken 

met gebrek aan zelfvertrouwen of ambitie, stelt ze, 

en door te doen alsof vrouwen hun lot in eigen hand 

hebben, werkt Sandberg het feminisme juist tegen. 

Niet B Faludi is bang dat Sandbergs ideeën 

contraproductief zijn - maar niet waar het gaat 

om de carrièremogelijkheden van vrouwen, 

maar juist wat betreft het feminisme. Zij stelt 

dat de keerzijde van het idee dat vrouwen 

left moeten tonen en kansen grijpen is dat 

vrouwen die dat niet doen, onzichtbaar 

moeten blijven, en dat zou het feminisme 

tegenwerken. Ze zegt niet dat Sandbergs 

ideeën de carrièremogelijkheden van vrouwen 

in de weg staan. 

Niet C Haar kritiek richt zich vooral op het feit dat 

Sandberg totaal voorbijgaat aan het lot van 

de alleenstaande moeder. Faludi stelt dat 

deze groep vrouwen vaak te maken krijgt met 

enorme hindernissen, en dat Sandberg dit lijkt 

te negeren. 

Niet D Faludi maakt zich sterk voor de alleenstaande 

moeder, die vaak onder grote druk staat. Ze 

zegt echter niet dat deze groep niet bij zou 

kunnen dragen, alleen dat deze groep vaak 

enorme hindernissen moet overwinnen om 

aan het werk te blijven, en dat Sandberg 

hieraan voorbij lijkt te gaan. 

22.D 

Faludi is, van de recensenten genoemd in alinea 4-6, 

het negatiefst over het boek. Zij vindt dat het boek 

voorbij gaat aan een grote groep werkende vrouwen 

en daardoor feitelijk het feminisme meer kwaad dan 

goed doet. 

Niet A Gold berg is juist erg positief over het boek en 

stelt dat het boek geheel anders is dan wordt 

voorgesteld in de negatieve kritieken die 

voorafgaand aan de publicatie verschenen en 

die beschreven worden in alinea 2 en 3. 

Niet B Corrigan is gematigd negatief over het boek; 

ze stelt dat als het boek een eeuw eerder 

was verschenen, de vrouwenbeweging nooit 

op gang zou zijn gekomen. Ze verzacht haar 

oordeel echter door daarna te stellen dat het 

wel heel positief is dat een vrouw met zoveel 

invloed zich uitspreekt over seksisme op de 

werkvloer. 

Niet C Agrawal is weer erg positief over het boek. 

Zij stelt dat het een erg overtuigend werk 

is dat een duidelijk beeld schetst van de 

belemmeringen die ambitieuze vrouwen 

kunnen tegenkomen op hun weg naar de top. 

Niet E Maslin vergelijkt het boek met het 

'baanbrekende' werk van Betty Friedan en 

stelt dat het boek de ogen zal openen van 

vrouwen die denken dat het feminisme iets uit 

het verre verleden (ancient history) is. 

Niet F Slaughter was in het verleden erg negatief 

over Sandberg, maar is in haar recensie van 

Sandbergs boek juist verrassend positief, en 

noemt Sandberg een voorvechter (champion) 

van de vrouwenrechten. 



23. Het idee dat feminisme een achterhaald begrip is 

/iets van het verleden is/ Het idee dat er nu geen 

noodzaak meer is voor het opkomen voor de belangen 

van vrouwen/ Het idee dat de vrouwenemancipatie 

voltooid is. 

De aanname die wordt tegengesproken door Janet 

Maslin is letterlijk: 'feminism was ancient history'. 

Maslin stelt in alinea 6 dat het boek de ogen zou 

moeten openen van alle vrouwen die dachten dat 

feminisme iets van het verleden is. Ze zegt hier dus dat 

het boek duidelijk maakt dat er nog steeds gestreden 

moet worden voor seksegelijkheid en dat er nog steeds 

geen gelijkheid is. 

Tekst 7 

The west re-examines the rat 

race 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst gaat over de rat race: het leven in de 

moderne samenleving waarbij het ieder voor zich is en 

waarbij mensen met elkaar de strijd aan gaan om geld 

en macht te vergaren. De afbeelding laat dat ook zien: 

een man in pak die in een hamsterrad achter het grote 

geld aanrent. 

Deze tekst is een 'gatentekst': er zijn woorden uit 

weggelaten die je door logisch na te denken en de 

omliggende zinnen goed te bestuderen, goed in zou 

moeten kunnen vullen. Je moet daarvoor de inhoud 

van de hele tekst goed begrijpen, en goed letten 

op signaalwoorden als 'however', 'moreover' en 

'therefore'; die duiden vaak op een bepaalde wending 

die het artikel gaat nemen. 

Inhoud per alinea 

De alinea's zijn niet genummerd, maar voor het gemak 

hebben wij dat wel gedaan. 

1 Hier wordt gesteld dat sommige mensen die hun 

baan kwijtraken, ook alle greep kwijtraken op hun 

leven (lose your bearings); ze besluiten dan iets 

totaal anders te gaan doen. 

2 Door de economische crisis van 2008 is een 

aantal westerse intellectuelen en economen ook 

vraagtekens gaan zetten bij een aantal politieke 

aannames (assumptions). 

3 De schrijver was onlangs voorzitter (to moderate: 

voorzitten; begeleiden) van een panel dat 

discussieerde over de toekomst van het kapitalisme 

waarbij een van de panelleden, Lord Skidelsky, de 

schrijver was van een boek over John Keynes, wiens 

ideeën recentelijk weer populair zijn geworden. 

4 Skidelsky stelt in zijn boek dat de westerse wereld 

op een ongezonde manier bezig is met het 

nastreven van rijkdom (the pursuit of wealth). Het 

verkrijgen van rijkdom is geen middel tot een doel 

(means to an end) meer, maar een doel op zich 

geworden. 

5 In Parijs wordt momenteel gewerkt aan een 

onderzoek om het welzijn van de mens te her

evalueren. Het Stiglitz-rapport stelt (to insist: stellig 

beweren) dat andere aspecten (dan het bruto 

nationaal product - gross domestic product) zoals 

gezondheid, onderwijs, familie en het milieu ook 

belangrijk zijn voor een goed leven. 

6 Gelijksoortige ideeën beginnen ook aan te slaan (is 

gaining strength) in Groot-Brittannië. Lord Layard 

zegt daar dat het beleid zich zou moeten richten op 

het vergroten van geluk in plaats van het creëren 

van rijkdom. 

7 Op een bepaald vlak hebben zij gelijk: onderzoek 

heeft uitgewezen dat als je een bepaald niveau van 

comfort hebt bereikt, meer geld niet bijdraagt aan 

een grotere geluksbeleving. 

8 Maar ook al werkt deze filosofie wel op een 

persoonlijk vlak, het is niet duidelijk of het een 

goede leidraad is voor overheidsbeleid (public 

policy) omdat er nog steeds, ook in westerse 

landen, armoede bestaat. 

9 Voor landen als China, de tweede economie in de 

wereld, is sterke economische groei nog steeds 

een vereiste (imperative) om de vrede te bewaren 

en om de toestand van miljoenen armen te 

verbeteren. 

10 De schrijver stelt hier dat als Aziatische landen 

meer zouden gaan streven naar economische groei 

terwijl het Westen juist het materialisme verwerpt, 

de machtsverhoudingen ernstig verstoord raken en 

dat het leven in het Westen daardoor aanzienlijk 

minder gerieflijk zou worden. 

11 Niet veel westerse politici zullen willen stoppen 

met het stimuleren van economische groei, op de 

milieubeweging na. 

12 De schrijver stelt dat Lord Skidelsky's redenering 

overtuigend (persuasive) is, maar dat het hem er 

niet van zal weerhouden om een hele grote plasma 

TV te kopen. 



Uitwerking van de vragen 

24.C 

Het Stiglitz rapport onderzocht juist of er andere 

gronden waren voor geluk dan alleen rijkdom. Het 

stelde (to insist - stellig beweren) dat andere aspecten 

van het leven, zoals gezondheid, onderwijs, familie 

en milieu ook van belang waren bij het beoordelen 

van het welzijn van de mens (human wellbeing). Het 

gaat er hier dus om dat het rapport stelt dat het idee 

dat alleen het BNP van belang is als het gaat om de 

geluksbeleving achterhaald is. 

Niet A 'Defended' zou suggereren dat het rapport 

wél vindt dat geld een belangrijke (of zelfs 

de belangrijkste) indicator is voor geluk. Dat 

is niet het geval; men stelt hier juist dat er 

allerlei andere factoren zijn die ook meetellen. 

Niet B 'lntroduced' zou suggereren dat het idee dat 

rijkdom een indicator is voor geluk, een nieuw 

idee is. Dat is niet het geval. 

25.C 

Hier wordt gezegd dat het nastreven van geluk 

'mushy' (zoetsappig; klef) mag klinken, maar dat de 

implications (gevolgen) anders zijn. Wat die gevolgen 

dan zijn, staat achter de dubbele punt: cognitive 

behaviour therapy (cognitieve gedragstherapie) 

wordt nu op grote schaal gebruikt om psychologische 

aandoeningen te behandelen. Oftewel, het kan 

praktische, direct merkbare gevolgen hebben. 

Niet A Er wordt nergens gezegd dat de gevolgen veel 

geld zouden kosten. De schrijver zegt niet of 

het gebruik van cognitieve gedragstherapie 

een dure ingreep is of de maatschappij geld 

zou kosten, noch lijkt dit erg van belang te zijn. 

Niet B Het is niet duidelijk of het gevolg dat hier 

besproken wordt, namelijk het gebruik van 

cognitieve gedragstherapie om psychische 

aandoeningen te behandelen, een goede 

lange-termijnoplossing is; er wordt alleen 

gezegd dat het tegenwoordig wordt gebruikt 

en dat het een voortvloeisel is van het 

stimuleren van het nastreven van geluk in 

plaats van rijkdom. 

Niet D Er wordt nergens gesuggereerd dat het 

gebruik van cognitieve gedragstherapie om 

psychische aandoeningen te behandelen een 

voor de hand liggend gevolg is; alleen dat het 

een gevolg is van Lord Skidelsky's pogingen 

om binnen de politiek het nastreven van geluk 

belangrijker te maken dan het nastreven van 

rijkdom. 

26.A 

De moral philosopher[s] zeggen hetzelfde als Lord 

Skidelsky, Layard en de onderzoekers genoemd in par. 

7: dat het nastreven van rijkdom geen doel in zichzelf 

zou moeten zijn. Er zijn geen grote filosofen, zegt de 

schrijver van het artikel, die daarin geloven. Oftewel, 

de filosofen en de twee Lords genoemd in dit artikel 

zijn het op dit vlak eens, en het woord 'also' is dus het 

best op zijn plek. 

Niet B Nonetheless betekent desalniettemin of 

ondanks dat. Het impliceert dat er iets volgt 

wat tegenovergesteld is aan wat er eerder 

werd gezegd: dat iets wordt gezegd of gedaan 

of gebeurt wat in tegenspraak is of lijkt 

met wat er eerder gezegd is. Dat is hier niet 

het geval: de 'moral philosophers' zeggen 

hetzelfde als Skidelsky, Layard en 'the other 

happy warriors'. 

Niet C Er wordt juist gezegd dat er geen moral 

philsopher[s] zijn die zeggen dat het streven 

naar rijkdom een doel in zichzelf is. 

Niet D Perhaps (misschien) past niet in deze zin, 

mede dankzij de toevoeging 'not even 

27.A 

Adam Smith'; deze toevoeging maakt het 

noodzakelijk dat er een concreet woord komt 

te staan, of dat nu 'wel' of 'niet' is. 

In deze alinea stelt de schrijver dat het op persoonlijk 

niveau goed is om te streven naar minder financiële 

rijkdom, maar dat het een onzekere leidraad (guide) is 

voor overheidsbeleid. Hij zegt dat het makkelijk is voor 

iemand uit de middenklasse - die dus geen echt grote 

financiële problemen heeft - om te zeggen dat je niet 

alleen naar rijkdom moet streven, maar dat dat lastiger 

is voor de groepen echte armen, die ook in westerse 

landen nog bestaan. 

Niet B Hier stelt de schrijver dat de middenklasse 

eerder het belang van het nastreven van 

geluk in plaats van geld zal benadrukken dan 

de echte armen. Hij suggereert hier dat het 

makkelijk is om te doen alsof geld niet zo van 

belang is als je toch verzekerd bent van genoeg 

inkomen voor je basisbehoeftes, maar dat 

dat anders ligt wanneer je niet goed rond kan 

komen: dat dan geld plotseling wel van groot 

belang is. Het is logisch om het nastreven van 

geluk dan als doel van de middenklasse te 

zien, terwijl armere mensen het belangrijker 

zullen vinden om zich te richten op het 

verkrijgen van geld. 

Niet C De schrijver zegt hier dat individuele mensen 

die deel uitmaken van de middenklasse 

en wier basisbehoeften dus zijn vervuld, 

gemakkelijker zullen zeggen dat geld niet zo 

belangrijk is, maar dat je dat als overheid niet 

kunt doen, omdat je dan ook moet zorgen 

voor mensen voor wie geld wel belangrijk 

is omdat ze er te weinig van hebben om 

fatsoenlijk te kunnen leven. 



Niet D Misschien is het zo dat de middenklasse 

inderdaad niet wil streven naar sociale 

gelijkheid, maar daar gaat deze alinea 

28.A 

niet over. Het gaat er hier om dat je niet 

als overheid zomaar kunt stellen dat het 

nastreven van geluk belangrijker is dan geld, 

omdat voor een bepaalde groep mensen 

- de allerarmsten - persoonlijk geluk en 

levensvreugde voor een groot deel afhankelijk 

is van het feit of ze wel of niet geld hebben. 

In deze alinea probeert de schrijver duidelijk te 

maken dat in diverse niet-westerse landen het 

nastreven van rijkdom helemaal niet zo problematisch 

is. In China wordt economische groei nog als een 

vereiste (imperative) gezien, en zelfs onder Indiase 

intellectuelen is de minachting (disdain) voor het 

materiële minder gewoon (less common) aan het 

worden. 

Het wordt nog duidelijker dat de woorden in 

het gat 'less common' moeten zijn als je verder 

leest na de dubbele punt: daar wordt gesteld dat 

economen, politici en de snel groeiende (burgeoning) 

middenklasse steeds vaker het verkrijgen van rijkdom 

als doel op zich hebben. 

Niet B Dit antwoord suggereert dat voor de Indiase 

intellectuelen, net als voor de westerse 

middenklasse, het vergaren van rijkdom 

iets achterhaalds is: dat men een zekere 

minachting heeft voor materialisme. Dat is 

echter niet het geval: deze alinea suggereert 

juist dat in verschillende niet-westerse landen 

de middenklasse juist wél streeft naar het 

vergaren van rijkdom. 

Niet C More familiar - gewoner; normaler 

- suggereert juist dat er meer Indiase 

intellectuelen zijn die het materialisme 

verwerpen, terwijl deze alinea juist het 

omgekeerde suggereert: dat zij vroeger, in 

navolging van Gandhi, inderdaad minachting 

voelden voor materialisme, maar dat zij nu het 

nastreven van rijkdom omarmen, niet alleen 

als een persoonlijk maar ook als een nationaal 

doel. 

Niet D More pronounced - duidelijker uitgesproken 

- suggereert dat de Indiase intellectuele elite 

juist duidelijker is geworden in het afwijzen 

van materialisme. In deze alinea wordt echter 

gezegd dat in diverse niet-westerse landen 

zoals India en China de bovenlaag van de 

bevolking en de overheid juist het nastreven 

van rijkdom hebben omarmd als levensdoel. 

29.A 

In deze zin wordt een vreemde omdraaiing 

gepresenteerd: dat het Westen een Zen-achtige 

verwerping van het materialisme omarmt op het 

moment dat het Oosten juist dat materialisme in 

de armen sluit. Die omdraaiing van filosofieën - dat 

het Westen een oosterse filosofie aanneemt terwijl 

het Oosten het westerse kapitalisme overneemt -

zou inderdaad omschreven kunnen worden als een 

merkwaardige ironie - a curious irony. 

Niet B Er is weinig 'gelukkigs' aan deze 'samenloop 

van omstandigheden' (coincidence): de 

schrijver zegt nergens dat hij het een goede 

ontwikkeling zou vinden als het Westen 

materialisme zou verwerpen terwijl het in het 

Oosten juist een doel op zich zou worden. 

Niet C De schrijver vindt het juist geen goede 

ontwikkeling dat het Westen het materialisme 

verwerpt juist op een moment dat de 

vergaring van rijkdom een doel op zich wordt 

in diverse Aziatische landen. Hij zegt nergens 

dat dat een politieke overwinning zou zijn. 

Hij vindt het opvallend dat deze omkering 

plaatsvindt, daarom noemt hij hem. 

Niet D Het is niet het einde van het kapitalisme: het 

is hooguit het einde van het kapitalisme in het 

Westen. De schrijver zegt hier juist dat op het 

moment dat het Westen het kapitalistische 

streven naar meer rijkdom verwerpt, dit idee 

steeds populairder wordt in diverse Aziatische 

landen. 

30.D 

In deze alinea beschrijft de schrijver dat het niet 

waarschijnlijk is dat regeringsleiders het nastreven van 

rijkdom zullen verwerpen (to reject), omdat dat slecht 

afliep voor de enkele president die dat wel deed. Hij 

beschrijft het lot van Jimmy Carter, die stelde dat bezit 

niet het hoogste goed was en geen zin gaf aan ons 

leven, en hoe hij een jaar later werd verslagen door 

Ronald Reagan omdat die de kiezer vroeg of ze het 

gevoel hadden het beter te hebben nu dan vier jaar 

geleden. Blijkbaar lezen veel kiezers hun geluksgevoel 

nog wel af aan hoe goed ze het hebben in materiële 

zin. 

Niet A Met dit woord zou de schrijver zeggen dat 

het onwaarschijnlijk is dat westerse politici 

zich het vergaren van rijkdom tot doel 

zullen stellen. Echter, het blijkt juist uit het 

voorbeeld dat de politicus die dat niet deed 

- die suggereerde dat een materialistische 

levensstijl je leven niet meer zin gaf - niet 

herkozen werd. Het lijkt er dus op dat de 

meeste kiezers toch gaan voor een politicus 

die zich richt op economische groei en een 

hogere levensstandaard (oftewel, meer 

geld) voor iedereen dan voor de politicus die 

suggereert dat geld niet gelukkig maakt. 

Niet B Het lijkt er juist op dat economische groei de 

komende tijd wél een van de speerpunten van 



westerse politici zal blijven, als je dit voorbeeld 

mag geloven. De politicus die hier genoemd 

wordt, Jimmy Carter, werd niet herkozen, en 

volgens de schrijver had dat te maken met 

het feit dat hij zijn kiezers ervan probeerde te 

overtuigen dat geld niet het belangrijkste was. 

Niet C De schrijver zegt juist dat de meeste politici 

wél het promoten van economische groei 

zullen proberen te rechtvaardigen (to justify). 

Het genoemde voorbeeld suggereert dat voor 

kiezers, ook in westerse landen, het nastreven 

van rijkdom juist wel van belang. 

Tekst 8 
Climate change and 
extinction? 

Oriëntatie vooraf 

Dit artikel gaat, afgaand op de titel, over 

klimaatverandering en het uitsterven (extinction) van 

diersoorten. Er staat een vraagteken achter de titel, 

wat betekent dat dit verband nog niet zeker is. 

Als je het artikel vluchtig doorleest, kom je erachter dat 

het vraagteken vooral verwijst naar de manier waarop 

klimaatverandering het uitsterven van bepaalde 

diersoorten veroorzaakt: de vraag is niet of het een het 

ander veroorzaakt, de expert die in dit artikel aan het 

woord is, zegt alleen dat de oorzaak niet primair de 

opwarming van de aarde is, maar dat die opwarming 

allerlei andere zaken tot gevolg heeft die bepaalde 

kwetsbare diersoorten kunnen bedreigen. 

Inhoud per alinea 

1 Een belangrijk onderzoek (major review) naar 

de invloed van klimaatverandering op planten en 

dieren stelt dat wetenschappers haast niets weten 

over hoe klimaatverandering tot het uitsterven van 

bepaalde soorten (species) leidt. 

2 Ook al hebben een aantal soorten lichamelijke 

problemen met de aanpassing aan stijgende 

temperaturen, er is nauwelijks (scarce) bewijs dat 

dit de belangrijkste reden is. Doorgaans bleek de 

oorzaak complexer en minder rechtlijnig te zijn. 

3 Het onderzoek waarschuwt dat wetenschappers 

'veronrustend weinig kennis' (disturbingly 

limited knowledge) hebben over dit onderwerp 

en dat veel soorten mogelijk al uitgestorven 

zullen zijn zelfs voordat ze fysiek niet meer met 

de temperatuurstijging om hadden kunnen gaan. 

John Wiens, een ecoloog uit New York, stelt dat het 

onderzoek naar waarom soorten uitsterven nu de 

hoogste prioriteit heeft. 

4 Wiens onderzoeksteam analyseerde een groot 

aantal studies naar door klimaatverandering 

uitgestorven soorten. In slechts zeven gevallen 

was er een direct aanwijsbare oorzaak (a primary 

mechanism); geen één toonde een simpel verband 

aan tussen het uitsterven van soorten en hun 

vermogen om zich al dan niet aan te passen aan 

hogere temperaturen. De exacte details over hoe 

klimaatverandering leidt tot uitsterven zijn vaak 

nog onduidelijk. 

5 In deze alinea wordt een aantal voorbeelden 

genoemd: een kikkersoort werd met uitsterven 

bedreigd doordat een bepaalde schimmel 

(fungus) zich makkelijker verspreidde in hogere 

temperaturen; de kievitpopulatie (plover: kievit) 

liep terug doordat de langpootmug (crane fly) de 

warmere zomers niet overleefde; de Canadese 

grijze gaai (grey jay) werd bedreigd doordat in de 

warmere herfsttemperaturen hun wintervoorraad 

bedierf. 

6 Dergelijke kleine veranderingen (subtle 

shifts) in gedrag maken zelfs kleine 

temperatuurveranderingen gevaarlijk voor 

bepaalde soorten. Wiens stelt dat als je wilt weten 

hoe je plant- en diersoorten moet beschermen, je 

eerst moet weten waarom ze bedreigd worden (to 

decline: afnemen). 

Uitwerking van de vragen 

31. c 

Het onderzoek dat hier besproken wordt, was 

een onderzoek naar hoe klimaatverandering kan 

leiden tot het uitsterven van bepaalde plant- en 

diersoorten. De onderzoekers hadden daarvoor een 

groot aantal onderzoeken naar het uitsterven van 

bepaalde soorten geanalyseerd, en op basis daarvan 

concludeerden ze dat er geen simpel verband was 

tussen temperatuurstijging en uitsterven: dat soorten 

niet simpelweg met uitsterven bedreigd worden 

omdat ze zich niet aan de hogere temperatuur kunnen 

aanpassen. 

Niet A In deze eerste alinea wordt juist gezegd 

dat men geen idee (no idea) heeft hoe 

klimaatverandering nou precies leidt tot het 

uitsterven van bepaalde plant- en diersoorten. 

Niet B Het is geen voorbeeld (illustration) van hoe 

het er momenteel voorstaat met onderzoek 

naar de opwarming van de aarde. De schrijver 

vat hier alleen de hoofdconclusie van het 

onderzoek van John Wiens samen. 



Niet D het gaat hier niet om het effect van 

klimaatverandering op de mens (mankind: 

mensheid), maar op kwetsbare plant- en 

diersoorten. 

Niet E Er is geen doorbraak (breakthrough) wat 

betreft kennis over de redenen achter het 

uitsterven van bepaalde soorten: dat is juist 

het probleem dat hier wordt geschetst. 

32.1 Niet 

Er wordt juist gezegd dat uit haast elk onderzoek 

blijkt dat er een complex verband is tussen de 

opwarming van de aarde en het uitsterven van plant

en diersoorten. Er wordt nergens beweerd dat de 

onderzoekers meer aandacht hadden moeten vestigen 

op dit feit of dat ze dit in te beperkte mate gedaan 

hebben. Het enige dat understudied (te weinig 

bestudeerd) is, is de vraag waarom bepaalde soorten 

uitsterven ten gevolge van klimaatverandering. 

2 We/ 

Dit wordt genoemd als een van de oorzaken van 

het uitsterven van bepaalde plant- en diersoorten: 

sommige ziektes worden veel gewoner (rite: zeer veel 

voorkomend) door hogere temperaturen. 

3 Niet 

Het gaat hier exclusief over de negatieve effecten van 

klimaatverandering op plant- en diersoorten; er wordt 

nergens gezegd dat sommige soorten ook baat hebben 

bij een hogere gemiddelde temperatuur. 

4 Niet 

Het wordt duidelijk uit de onderzoeken die Wiens en 

zijn team hebben bestudeerd dat klimaatverandering 

een negatieve invloed kan hebben op diverse plant

en diersoorten, alleen is dat effect meestal indirect. 

Het gaat er niet om dat de diersoorten zich niet aan 

kunnen passen aan de hogere temperatuur, maar dat 

de hogere temperatuur andere effecten heeft die de 

overlevingskansen van bepaalde soorten beïnvloeden. 

In alinea 4 kun je lezen dat 'none showed a simple 

relationship between species loss and the organism's 

tolerance of higher temperatures'. 

33.D 

De woorden 'the crucial issue' in alinea 3 verwijzen 

terug naar alinea 2. Hierin wordt duidelijk gemaakt 

dat het nog onduidelijk is wat nou precies de relatie is 

tussen opwarming van de aarde en het uitsterven van 

bepaalde diersoorten. Het gaat hier dus om de details: 

waarom bepaalde soorten precies bedreigd worden in 

hun voortbestaan. 

Niet A Het punt is juist dat geen van de met 

uitsterven bedreigde diersoorten in de 136 

onderzoeken die door Wiens en zijn team 

werden bestudeerd, direct leden onder de 

opwarming van de aarde. Hun voortbestaan 

werd bedreigd door secundaire gevolgen van 

de opwarming van de aarde. 

Niet B Het gaat niet om het feit dat er geen duidelijk 

bewijs was dat de opwarming van de aarde 

de directe oorzaak was voor het uitsterven 

van bepaalde planten en dieren, maar om de 

redenen waarom bepaalde soorten dan wél 

uitstierven als gevolg van klimaatverandering. 

Niet C Dit is een juiste constatering, maar het gaat 

erom waarom die soorten dan wel uitsterven: 

de precieze redenen. 

34.A 

Alinea 5 geeft ons een aantal voorbeelden van 

hoe klimaatverandering indirect kan leiden tot het 

uitsterven van diersoorten: bijvoorbeeld doordat 

schimmels zich makkelijker kunnen verspreiden, 

of doordat bepaalde dieren die als voedsel dienen 

voor andere dieren uitsterven, of doordat de 

voedselvoorraad van bepaalde dieren bederft in het 

warmere weer. 

Niet B Het artikel gaat er vanuit dat 

klimaatverandering aan de basis ligt van het 

uitsterven van deze plant- en diersoorten: de 

vraag die hier alleen gesteld wordt is wat de 

relatie tussen de opwarming van de aarde en 

het afnemen van de aantallen dieren is. 

Niet C Er worden hier wel voorbeelden gegeven, 

maar die worden niet gegeven om aan te 

tonen dat er in wetenschappelijke publicaties 

over het uitsterven van bepaalde dieren wordt 

geschreven. De reden dat deze voorbeelden 

worden gegeven is om te laten zien op 

welke manier diersoorten indirect in hun 

voortbestaan bedreigd kunnen worden door 

klimaatverandering. 

Niet D Het gaat hier niet zozeer over hoe 

verschillende dieren en planten afhankelijk zijn 

van elkaar, maar om hoe klimaatverandering 

het voortbestaan van diersoorten kan 

beïnvloeden; het gaat alleen om dat verband, 

niet om onderlinge afhankelijkheid van dier

en plantsoorten. 

Tekst 9 
The digital wallet 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst gaat over de digitale portemonnee 

(wallet): betalen zonder cash geld. Als je het artikel 

even vluchtig bekijkt, bijvoorbeeld door alleen de 

eerste regel van elke alinea te lezen, kom je erachter 

dat het hier gaat om betalingen door middel van 

'physical characteristics' - fysieke kenmerken. Oftewel, 



je vingerafdruk, een retina scan, palmafdruk of iets 

soortgelijks. 

Inhoud per alinea 

1 Hier kun je drie voorbeelden lezen van plekken 

waar wordt gewerkt met een digital wallet in de 

vorm van handpalm-herkenning (het aderpatroon 

(vein: ader) van de hand wordt geregistreerd en 

gebruikt om mensen te herkennen): het eerste 

voorbeeld is van een school die het gebruikt om 

leerlingen snel te laten betalen voor hun lunch. 

De tweede is een ziekenhuisorganisatie die het 

gebruikt voor patiëntregistratie, en de derde is 

een Japanse bank die het gebruikt als aanvullende 

(additional) identificatie. 

2 Er zijn heel veel lichamelijke kenmerken 

die gebruikt kunnen worden voor 

identificatiedoeleinden, maar slechts een paar zijn 

uniek en toegankelijk (accessible) genoeg om ook 

in de praktijk gebruikt te worden. Vingerafdrukken 

en gezichtsherkenning blijken niet zo uniek als we 

dachten en zijn makkelijk om na te maken (easy 

to fake). De retina (iris) is uniek, maar het aflezen 

duurt een paar seconden en kan ongemakkelijk 

zijn en makkelijk misgaan (to flub). Het 3D patroon 

van aderen in iemands hand verschilt zeer veel van 

persoon tot persoon en kan makkelijk en zonder 

schade toe te brengen worden gelezen, wat de 

vraag oproept waarom we überhaupt nog pasjes 

gebruiken. 

3 Banken en technologische bedrijven nemen 

deze nieuwe technologie echter maar langzaam 

over. Volgens security expert Bruce Schneier 

zou het niet moeilijk hoeven te zijn om over te 

stappen: veiligheid is in ieder geval niet een van 

de overwegingen ('the barriers to entry are not 

security-based'). Het wachten is op een grote 

speler (a large retailer or government agency -

een grote winkelketen of overheidsinstelling) die 

de overstap maakt zodat deze vorm van betalen 

ubiquitous (alomtegenwoordig; gewoon) wordt. 

Het zou volgens Schneier de last (burden) van 

fraude niet groter maken, omdat ze daar nu ook 

al grote problemen mee hebben, en het maakt 

het aanschaffen (purchasing) van dingen veel 

gemakkelijker. 

Uitwerking van de vragen 

35. Het herkennen van mensen op grond van de aders (in 

hun hand); Het scannen van de hand 

De woorden 'the same technology' verwijzen naar 

het betalen met je handpalm: de methode die in de 

scholen in Pinellas County wordt gebruikt. Er wordt 

uitgelegd dat dat werkt doordat een scanner elke 

student herkent door het unieke patroon van de 

aderen (veins) in zijn of haar handpalm. 

36. 1 Niet 

Er staat in alinea 2 dat de methode niet veilig is, maar 

niet dat hij daarom niet meer gebruikt wordt. Volgens 

de schrijver zijn gezichtsherkenning en vingerafdrukken 

niet uniek genoeg en te makkelijk na te maken. 

2 We/ 

Er staat dat gezichten (en vingerafdrukken) niet zo 

uniek zijn als we denken en vaak resulteren in 'false 

positives' - dat iemand herkend wordt terwijl hij het 

niet is. 

3 Niet 

Er staat in alinea 2 dat een retina scan een persoon 

goed kan identificeren omdat irises are unique - de 

iris uniek is, maar dat het een ongemakkelijke manier 

van scannen is die bovendien vaak fout gaat omdat het 

best lastig is om een paar seconden zonder te bewegen 

of te knipperen in de scanner te kijken. De methode is 

dus wel betrouwbaar, maar niet efficiënt. 

37. Nee 

In het stukje tekst wordt vingerscantechnologie 

vergeleken met aderscantechnologie. Schneier legt 

hier uit waarom het veiliger is om het aderpatroon te 

scannen dan vingerafdrukken. Hij gaat niet in op de 

voor- of nadelen van betalen met creditcard. 

38.A 

Schneier denkt dat deze manier van betalen op de 

korte termijn het gebruik van pasjes kan vervangen, 

als er tenminste een grote speler is - een groot bedrijf 

of de overheid - die wil omschakelen. Hij benadrukt 

dat deze manier van betalen niet veiliger of onveiliger 

is dan betalen met creditcard en ook niet tot meer 

gevallen van fraude zal leiden. 

Niet B Schneier zegt dat het voor de bescherming 

van persoonsgegevens niet uitmaakt of de 

gegevens in de database gelinkt zijn aan een 

creditcard of een palmscan: het gaat erom 

dat de banken en winkels die database goed 

beschermen. De betalingsmethode maakt dat 

niet veiliger of onveiliger. 

Niet C Schneier zegt juist dat het qua fraude 

niet uitmaakt: dat banken nu al een hoop 

fraudegevallen hebben (substantial amounts 

of fraud - grote aantallen fraudegevallen) en 

dat dat niet zal veranderen. 



Tekst 10 
Start early for musical genius 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst gaat, zoals de titel en het plaatje duidelijk 

maken, over hoe vroeg je kinderen op muziekles moet 

doen. De titel suggereert dat je vroeg moet beginnen 

om een muzikaal genie te worden. 

Inhoud van de tekst 

Als je wilt dat je kind goed wordt (to excel: heel 

goed zijn in; uitblinken in) in het bespelen van een 

instrument, is het aan te raden om hem of haar vroeg 

op muziekles te doen. Dat zijn onderzoekers te weten 

gekomen door de hersens te scannen van 36 zeer 

vaardige muzikanten van wie de ene helft voor het 

zevende levensjaar was begonnen met het volgen van 

lessen, en de andere helft na die leeftijd. 

De witte massa in het corpus callosum {het gedeelte 

van de hersenen dat de twee helften verbindt) 

had meer connecties (more extensive wiring -

uitgebreidere 'bedrading' - verbindingen van de 

hersenhelften) als de muzikant op vroegere leeftijd 

was begonnen. De corpus callosum helpt het lichaam 

om snelheid en synchronisatie aan te brengen in 

taken waarvoor je twee handen nodig hebt, zoals een 

instrument. bespelen. 

Wetenschapper Christopher Steele zegt dat dit het 

meest overtuigende (compelling) bewijs is dat jongere 

kinderen makkelijker een instrument leren bespelen: 

rond het 7e of.Be levensjaar is het corpus callosum 

ontvankelijker (more receptive) voor het maken van 

de verbindingen tussen de twee hersenhelften. 

Uitwerking van de vraag 

39.1 Niet 

Er staat in de tweede alinea dat professionele 

muzikanten die voor hun 7e begonnen met 

muzieklessen meer verbindingen hebben in de corpus 

callosum. Professionele muzikanten die na hun 7e 

begonnen hadden echter niet meer verbindingen dan 

niet-musicerende mensen. 

2 Niet 

Het gaat niet om het afwisselen tussen activiteiten, 

maar om 'speed and synchronisation in tasks involving 

both hands' - taken met twee handen waarbij snelheid 

en synchronisatie van belang zijn. 

3 Wel 

Hij zegt dat de MRI scans 'the most compelling 

evidence yet' {het meest overtuigende bewijs tot nu 

toe) leveren. 

4 Niet 

Het artikel suggereert dat de piek ligt rond 7 of 8 jaar: 

dat dan het corpus callosum op zijn meest ontvankelijk 

is voor de prikkels die de verbindingen tussen de 

hersenhelften maken. Er staat nergens dat het zin 

heeft om een kind van vier al op muziekles te sturen. 

5 Niet 

Het artikel zegt alleen dat kinderen de meeste kans 

hebben om een instrument goed te leren bespelen 

als ze rond hun 7e of 8e jaar beginnen, omdat hun 

hersenenhelften dan nog makkelijk de verbindingen 

maken die daarvoor nodig zijn" 

Tekst 11 
Algae 

Oriëntatie vooraf 

Deze laatste tekst gaat over algen {algae). Als je het 

artikel even vluchtig doorkijkt, kom je erachter dat het 

hier gaat om algen als energiebron en als alternatief 

voor brandstof {fuel) gemaakt van mais, sojabonen en 

koolzaad (canola). 

Inhoud van de tekst 

De belangrijkste boodschap van dit artikel is dat algen 

eigenlijk helemaal geen goed alternatief zijn voor 

brandstof: biobrandstof op basis van algen (algae

based biofuels) heeft een grote ecologische voetafdruk 

omdat de algal farms (algenboerderijen: plekken 

waar de algen worden gekweekt) heel veel energie 

verbruiken en veel C02 uitstoten (emit). 

Er moet veel kunstmest (fertiliser) toegevoegd 

worden, wat een milieuprobleem is (drawback -

nadeel). 

Alleen water gebruiken kan helpen, maar is nog niet 

voldoende. Het enige dat een oplossing zou kunnen 

zijn is om huishoudafval dat rijk is aan voedingsstoffen 

(nutrient rich) te gebruiken, maar dat zou geen korte

termijn oplossing zijn omdat daarvoor een hele nieuwe 

infrastructuur aangelegd zou moeten worden. 

Uitwerking van de vraag 

40.D 

1 Niet 

Volgens dit artikel is het kweken van algen juist 



schadelijker voor het milieu dan het kweken van 

gewone landplanten. Algenboerderijen verbruiken 

tot zes keer meer energie en de algen hebben veel 

kunstmest nodig, wat ook schadelijk is voor het milieu. 

Het enige voordeel dat algen hebben boven koolzaad, 

sojabonen en mais is dat ze de voedselproductie niet 

verdringen. 

2 Niet 

Er staat nergens wat de kosten zijn van het produceren 

van plantaardige of algen-gebaseerde biobrandstof, en 

het wordt dus ook niet duidelijk of het één goedkoper 

is dan het ander. 

Oftewel, beide antwoorden zijn niet waar: antwoord d 

is het juiste antwoord. 


