
Herexamen vwo 2016 

Uitwerkingen 

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 46 scorepunten voor 
behalen: per meerkeuze(-invul)vraag I punt. Bij een aantal open vragen kunje meer dan 1 punt 
scoren. In de scoresleutel achter in dit boelc kunje aflezen welk cijfer je hebt behaald bij een 

bepaald aantal punten. 

Tekst 1 Animal betrayal 

1 Maximumscore 1 punt 
Het juiste antwoord is: 

'This opens' (r. 13). 
Toelichting: De briefschrijver vindt dat Dr. Jarrod Bailey gezien zijn functie binnen de 
anti-vivisectiebeweging (zie r. 1-2) zonder voorbehoud moet eisen dat dierexperimenten 
'be abolished' (r. 5). Volgens re gel 11-13 maakt Bailey hierbij impliciet een ongewenst 
voorbehoud: 'sometimes they do' (r. 12). Het gevolg hiervan: en zullen meer dier
experimenten plaatsvinden en ze verkrijgen 'an aura of acceptability' (r. 14). 

Tekst 2 Jump into summer 

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

zonneschijn (of: mooi weer). 
Toelichting: Het gaat hier om 'dry, sunny weather' (r. 2) ofwel 'a heatwave' (r. 21) 
waarvan volgens re gel 4 kan of moet worden genoten. 

3 D De toon is hier zonnig als het weer. De schrijver zegt met een knipoog dat we 
nu maar eens moeten genieten van het goede weer. Er zijn misschien wat kleine 
ongemakjes - zie regel 5-6 - maar het weer doet nu eenmaal wat het wil, klagen 
heeft geen zin en er zijn genoeg 'pleasures' (r. 15) voorhanden. 

® Er is geen sprake van een (A) gei'rriteerde, (B) sarcastische of (C) sceptische toon. 

Tekst 3 A Christmas carol 

4 B Desondanks markeert op juiste wijze de tegenstelling tussen wat voorafgaat in regel 11-
17, waarin de meer grimmige aspecten van de voorstelling uiteengezet worden, en wat 
volgt in regel 18, dat dit een 'production disinclined to dwell on the dark side' is. 

® In deze context zijn (A) dus, (C) daar komt bij en (D) kortom ongeschikt. 
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5 D De acteurs, niet uit het veld geslagen (r. 24: 'tear into it with gusto') door de veeleisende 
taak om meerdere rol!en te spelen (r. 25: 'swapping characters'), zetten een levendige 
voorstelling neer (r. 26-27: 'They make bright, brisk work of the play'). 

® Het is niet zo dat Mark Fisher vindt dat de voorstelling (A) niet aan de venvachtingen 
voldoet, (B) de morele opdracht in Dickens' k!assieker om anderen lief te hebben, no gal 
!icht opvat, of dat (C) de getalenteerde cast het gebrek aan wisselwerking tussen de 
individuele acteurs goedmaakt. 

Tekst 4 High-tech breeders 

6 C De functie van de eerste alinea is om D1: Sakamoto s motivatie (r. 4: 'impetus') om 
ziektebestendige vissen te kweken, te schetsen: hij wil vis produceren die 'can survive 
crowding (opeenhoping, een noodzakelijk kwaad bij fish farming) without falling ill' (r. 7). 

® Deze alinea beoogt niet om (A) Sakamoto s klinisch onderzoek naar viskweeksystemen te 
beschrijven - hij doet onderzoek naar de vis zelf, niet naar de kweeksystemen, (B) met het 
oog op de groeiende bevolking de behoefte aan viskweek uit te !eggen, of (D) achtergrond
informatie te verschaffen over de technologie van genetische manipulatie en vis. 

7 C Het gaat in deze alinea over het belang van de 'signposts' (dat blijkt uit de frequentie 
waarmee het begrip genoemd wordt; zie r. 11, 12 en 16). Het is duidelijk dat deze 
wegwijzers onderdeel zijn van 'blocks of DNA' (r. 14) die van generatie op generatie 
overgaan (r. 16-17) en daarbij de wegwijzers met zich meenemen. 

® Er is geen reden aan te nemen dat in dit voortplantingsproces sprake is van (A) aantasting 
van deze wegwijzers, (B) het verbergen van genetische strengen, of van (D) een 
transformatie van genetische data. 

8 Maximumscore 2 punten 
1) Niet. Uit niets blijkt dat D1: Sakamoto opzettelijk vis besmette in het kader van zijn 

onderzoeksprogramma. 
2) Wei. Genetische !marten voorzien wetenschappers van informatie wat betreft de 

aanwezigheid van resistente genen: 'He is able ... in each animal' (r. 27-28). 
3) Wei. De selectie van kweekvis is gebaseerd op de hoeveelheid ziektebestendige 

genen: 'He is able ... to breed from' (r. 27-29). 
4) Niet. Er is geen sprake van dat D1: Sakamoto vis genetisch manipuleert, zoals dit 

antwoord stelt, getuige 'without having to do the engineering itself' (r. 31-32). 
Punten: Bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of minder goed: 0 punten. 

9 C De juiste ondertitel is Hoe te profiteren van genetica zonder vis genetisch te manipuleren. 
De in regel 38-40 genoemde voorbeelden laten zien dat Sakamoto's onderzoek al genetisch 
gezondere vis heeft opgeleverd, het is een succesverhaal. Zie verder vraag 8 stelling 4. 

® Antwoord B impliceert ten onrechte dat dit onderzoek goed is voor de gezondheid van 
mensen. Daarover zegt de tekst niets. De negatieve strekking van (A) D1: Sakamoto vist 
in troebel water met het in !mart brengen van genen, en van (D) Er zit een luchtje aan 
genetische manipulatie strookt niet met de uitsluitend positieve inhoud van de tekst. 
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Tekst 5 Charlemagne -Europe's worrying gerontocracy 

10 A De hoofdgedachte in alinea 1 is dat oudere stemgerechtigden tegenwoordig veel macht 
hebben: zie 'rule by the elderly' (r. 11) en 'it is the voters who have aged' (r. 13-14). 

® Niet centraal hier staat de gedachte dat (B) het politieke gezag uiteindelijk bij de jongeren 
berust, (C) de ouderen de legale macht die ze hebben misbmiken, of dat (D) de politieke 
controle die ouderen in het verleden uitoefenden, nag steeds het heden bei'nvloedt. 

11 C Alinea 4 en 5 behandelen reacties op de huidige demografische situatie, namelijk op de 
dominantie van 'voters who have aged' (r. 13-14). Zo zijn er in deze alinea's reacties 
van Bovenberg (r. 25), Mueller (r. 28), van de Britse Labour Party (r. 31 ), en van de 
Oostemijkse regering (r. 35) die de stemgerechtigde leeftijd verlaagde naar 16. 

® Het is niet zo dat deze alinea's (A) de noodzaak van het leeftijdgebonden stemmen voor
staan, (B) de noodzaak van een verschuiving in politieke macht tegenspreken, of (D) de 
politieke voordelen van een vergrijzende maatschappij laten zien. 

12 B Er wordt mi het gat een duidelijk voorbeeld gegeven van de daarv66r gedane uitspraak dat 
'political and economic preferences vary with age' (r. 40-41). 

® In deze context zijn (A) dus, (C) desalniettemin en (D) kennelijk omnogelijk. 

13 Maximumscore 2 punten 
1) Wei. Jonge Europeanen lijken wat betreft ondernemerschap op Amerikanen: 

'Europeans under ... the entrepreneur' (r. 45-46). 
2) Niet. Dat de meerderheid der Noord-Europeanen tegen een flexibele pensioenleeftijd 

is, valt nergens te lezen. Van Noord-Europese landen wordt in regel 68-69 alleen 
gezegd dat de pensioenleeftijd daar in toenemende mate aan de levensverwachting 
wordt gekoppeld. 

3) Wel. Dat bepaalde Europese landen ouderen als onwelkome deelnemers op de 
banenmarkt beschouwen, valt afte leiden uit wat in regel 60-66 wordt gezegd over 
Griekenland (r. 60-61: '55% of Greeks were opposed') en in mindere mate ook over 
Cyprus, Hongarije, Portugal en Italie. De inzet is hier of 'oldies should be helped to 
work if they wanted' (r. 59-60). 

4) Niet. Nergens worden gemiddelde leeftijden van Noord-Europese landen vergeleken 
met die van Zuid-Europese landen. Het gaat hier alleen om pensioenleeftijden. 

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

14 Maximumscore I punt 
Een antwoord met de volgende strekking is juist: 

Of: 

dat Europese lidstaten (of: nationaliteiten, of: landen) te veel verschillen in hun 
opvattingen (of: meningen, of: ideeen over zaken). 

dat Europese landen verdeeld raken door culturele verschillen. 
Toelichting: Uit 'such differences are trumped by those based on nationality' (r. 50) blijkt 
dat nationaliteit voor veel meer meningsverschil zorgt dan leeftijdverschillen. 

15 D Uitspraak 1, Politieke hervormingen kunnen enkel tvorden bewerkstelligd doorjonge 
politici, is onjuist. Immers, 'Old age is not the enemy ofreform' (r. 72). 
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Uitspraak 2, Het overbruggen van de generatiekloof zal de Europese eenheid versterken, 
is ook onjuist, aangezien niet de generatiekloofmaar de klooftussen landen het echte 
probleem is - zie ook vraag 14. 

16 B Dat oudere kiezers betrouwbaarder zijn in hun verkiezingsopkomst, en daardoor van 
doorslaggevende invloed kunnen zijn, is een volkomen serieus bedoelde opmerking. 

® De andere antwoorden bevatten speelse elementen die de Iezer kunnen doen glimlachen: 
(A) een 68-jarige wordt de baby van het stel genoemd, (C) de toevoeging 'thank you' 
(r. 47) geeft deze uitspraak een komisch effect, en (D) dat het moeilijk is in Brussel een 
loodgieter te vinden als je deze nodig hebt, heeft als rampscenario bij overstromingen een 
zeker slapstickgehalte. 

Tekst 6 Review roundup: 'Lean In', by Sheryl Sandberg 

17 A Over Sandbergs boek wordt gezegd dat het vrouwen lieeft aangemoedigd hun ambities 
waar te maken: het is een feministisch manifest (r. 6-7) dat vrouwen aanspoort 'to be 
more assertive in their professional ambitions' (r. 10-11 ). 

® Het boek draagt niet uit dat (B) vrouwen in topposities de werkomstandigheden zouden 
moeten aanpassen, (C) vrouwen elke ambitie ontberen 0111 door het glazen plafond te 
breken, of dat (D) vrouwen dienen te accepteren dat hun positie niet zal veranderen. 

18 B Deanna Zandt vindt dat vrouwen zelf een dee! van de schuld dragen voor hun treurige 
omstandigheden. Dit blijkt uit wat van haar wordt geciteerd in regel 25-27: 'But without 
... reproduce them.' 

® Jody Kantor daarentegen vindt dat de schuld Iigt bij 'government and employers' (r. 23) 
en niet bij 'women who are already struggling' (r. 22). 

19 B In alinea 3 zegt Bamberger van Sandberg en Mayer dat ze vrouwen de schuld geven 
van de harde realiteit van hun arbeidsbestaan. De boodschap van Sandberg en Mayer 
gaat volgens Bamberger 'about guilt' (r. 35). De opmerkingen van deze twee volgens 
Bamberger begenadigde 'uber-women' (r. 39) Iaten volgens haar 'a bad taste in the 
mouths of many working mothers' (r. 38) achter. 

® Het is niet zo dat Sandberg en Mayer (A) werkende moeders aanvallen vanwege het 
verwaarlozen van hun moederlijke plichten, (C) verwachten dat professionele vrouwen 
werk en priveleven strikt gescheiden houden, of (D) laten doorschemeren dat vrouwen die 
zowel een carriere als een gezin willen de feministische zaak verraden. 

20 B Na het verschijnen van Lean In schreven Goldberg (r. 41 ), Conigan (r. 44) en Agrawal (r. 
48) hun 'official reviews' (r. 40). Uit deze drie recensies bleek waardering voor Sandbergs 
visie. Zie hiervoor respectievelijk regels 43-44, 47-48 en 49-51. 

® Wat deze alinea niet doet is (A) de zienswijze bevestigen dat vrouwen zelf de sleutel tot 
succes in handen hebben, (C) het effect van Sandbergs inspanningen voor gelijkheid op de 
werkvloer prijzen (over dit effect is niets bekend), of (D) vraagtekens zetten bij Sandbergs 
gedachtegang in Lean In. 
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21 A Faludi lieeft een ajkeer van (r. 52: 'was less effusive') het feit dat in Lean In de benarde 
toestand van alleenstaande moeders wordt genegeerd: ' ... ,suggesting that Sandberg 
has glossed over the struggles of single mothers' (r. 52-53). Daardoor wordt Sandbergs 
boodschap 'the precise opposite of feminism' (r. 58). 

® Het is niet zo dat Faludi (B) bang is dat het boek averechts zal uitwerken op de carriere
kansen van vrouwen, (C) afkerig is van het feit dat het boek zich hoofdzakelijk richt op het 
gebrek aan ambitie bij vrouwen, of (D) zich afiiraagt waarom het boek zich alleen maar 
richt op vrouwen die een actieve bijdrage leveren - het boek heeft juist een boodschap 
voor vrouwen die dat nog niet doen. 

22 D Alinea 5 geeft Faludi's mening over Sandberg en Lean In weer, en deze is uitsluitend 
negatief. Zie ook vraag 2 lA. 

® De andere genoemde recensenten zijn op zijn minst gematigd positief. Maslin vindt het 
boek 'groundbreaking' en een eye-opener (r. 60-62). Slaughter 'struck an overall positive 
tone' (r. 65) en noemde Sandberg 'a feminist champion' (r. 66). Zie vraag 20 voor de 
positieve commentaren van Goldberg, Corrigan en Agrawal. 

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

dat er nu geen noodzaak meer is voor het opkomen voor de belangen van vrouwen 
(of: dat feminisme iets is van het verleden/niet meer nodig is, of: dat de vrouwen
emancipatie voltooid is). 

Toelichting: Hier moet in eigen woorden, dus niet letterlijk vertaald, de volgens Maslin 
onjuiste aanname worden weergegeven dat 'feminism was ancient history' (r. 62). 

Tekst 7 The west re-examines the rat race 

24 C Het hier besproken 'Stiglitz report' (r. 21) ligt in lijn met het gedachtegoed van Lord 
Skidelsky, zoals beschreven in alinea 3. Het rapport betwijfelt ofhet bruto nationaal 
product (bnp) een 'adequate measure of human well-being' (r. 22-23) is. Als graadmeter 
van menselijk welzijn moeten immers ook de in regel 23-24 genoemde 'aspects of life' 
aandacht krijgen. 

® Het is onlogisch dat dit rapport, dat juist naar andere aspecten dan bnp wil kijken, het bnp 
als graadmeter van welzijn zou (A) verdedigen of (B) introduceren. 

25 C Lord Layard is een voorstander van de gedachte dat overheidsbeleid vooral meer geluk 
(r. 27: 'happiness') en niet in de eerste plaats meer welvaart moet opleveren. Dit klinkt 
misschien vaag (r. 28: 'mushy'), maar heeft verrassend praktische gevolgen, zoals de 
grotere beschikbaarheid van cognitieve gedragstherapie bij 'mental illness' (r. 30). 
[Cognitiefheeft betrekking op het denkproces, dus op het verstandelijk vermogen en de 
verwerking van informatie in de hersenen.] 

® De noodzakelijke tegenstelling met 'mushy' ('but' in r. 28 wijst daarop) ontbreekt bij een 
keuze voor (A) kostbare, (B) lange termijn of(D) voorspelbare. 

26 A In de hier bedoelde zin wordt met een tweede argument onderbouwd dat Skidelsky en de 
zijnen 'In some ways' (r. 33) gelijk hebben. Het eerste argument is dat 'Research suggests 
... greater happiness' (r. 34-35). Het tweede argument is dat het ook niet meevalt om een 
moraalfilosoofte vinden 'who argued ... in itself' (r. 36-37). 
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® Met (B) desalniettemin, (C) niet of(D) misschien kan onmogelijk dit tweede argument 
worden ingeleid. 

27 A De schrijver betwijfelt in deze alinea ofhet loslaten van 'the pursuit of wealth' (r. 40) op 
nationaal niveau ('public policy' - r. 41) verstandig is. Hij merkt daarbij op dat het zich 
aanpassen aan een 'stagnant national income' (r. 43-44) een pijnlijk proces is. 

® Het gaat hier (en in de volgende drie alinea's) dus om de noodzaak van economische 
groei, en niet om de noodzaak (B) van grater geluk, (C) om monetair beleid aan te 
pakken, of(D) om maatschappelijke gelijkheid te stichten. 

28 A In China is economische groei 'imperative' (r. 46), dus noodzakelijk. Zo ook in India: de 
Ghandiaanse minachting (r. 48: 'disdain') voor materialisme wordt daar minder algemeen, 
want het land omarmt nu 'the pursuit of wealth ... goal' (r. 49-50). 

® Het is onlogisch dat deze minachting voor materialisme in het meer kapitalistisch 
wordende India (B) minderproblematisch, (C) meer alledaags, of(D) meer uitgesproken 
zou worden. 

29 A Er is sprake van een eigenaardige ironie. De term ironie beschrijft hier geen stijlfiguur, 
maar een situatie waarin er sprake is van een opvallende en verrassende omkering van wat 
verwacht ofbedoeld werd. De in regel 51-53 geschetste hypothetische wereldorde is zo'n 
situatie: het kapitalistische Westen is spiritueler geworden en het van oudsher spirituele 
Oosten juist meer materialistisch. 

® Het is onzinnig dit toekomstscenario te typeren als (B) eenfortuinlijk toeval, (C) een 
politieke triomf, of als (D) het einde van het kapitalisme. 

30 D De schrijver acht het 'unlikely' (r. 56) dat veel Westerse politici, uitgezonderd de meer 
milieubewuste, het streven naar economische groei zullen ajivijzen. President Carter 
wordt opgevoerd als een van de weinigen die af en toe met dit idee speelden (r. 58: 'some 
have occasionally toyed with this thought'). Hij verloor vervolgens veelzeggend genoeg 
de verkiezingen van Reagan, die in zijn campagne juist inzette op individuele welstand 
(r. 61-62). 

® Antwoorden als (A) mikken op, (B) beschrijven en (C) rechtvaardigen zijn uit de lucht 
gegrepen. 

Tekst 8 Climate change and extinction? 

31 C Alinea 1 is te typeren als een korte samenvatting (twee regels slechts!) van de 
bevindingen ('has found ... to extinction') van een uitgebreide studie naar de gevolgen 
van klimaatverandering ('a major ... change'). 

® De openingszin is geen (A) beknopte uitspraak over de gevolgen van klimaatverandering 
op ecosystemen - beknopt is hij wel, maar de zin zegt alleen iets over de onwetendheid 
van wetenschappers en niets over die gevolgen, (B) illustratie van de huidige stand van 
zaken met betrekking tot onderzoek naar het broeikase.ffect - een illustratie is het niet, 
en het onderzoek was gericht op de uitsterving van planten- en diersoorten, (D) inleiding 
tot een bespreking van de gevolgen van klimaatverandering voor de mensheid - dat is 
niet waar deze tekst over gaat, of (E) presentatie van een belangrijke doorbraak in de 
wetenschappelijke kennis over uitsterving - er is geen doorbraak, wetenschappers hebben 
immers 'almost no idea' (r. 2). 
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32 Maximumscore 2 punten 
1) Niet. Het is niet zo dat wetenschappers verzuimd hebben aandacht te vragen voor 

de complexiteit van de relatie tussen stijgende temperaturen en het uitsterven van 
soorten. Ze hebben we! verzuimd er wetenschappelijk aandacht aan te besteden: 
het onderwerp is 'completely understudied' (r. 14-15). 

2) Wel. Uit regel 6-8, met name uit 'making diseases more rife', blijkt dat klimaat
verandering de verspreiding van ziektes bevordert. 

3) Niet. Nergens is te lezen dat opwarming voordelen kan hebben voor bepaalde eco
systemen. 

4) Niet. Voor de Stelling dat verscheidene planten- en diersoorten niet konden over/even 
vanwege het vvarmere klimaat is slechts 'scarce evidence' (r. 4-5). 

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

33 D Waar het om gaat zijn de details van de manier waarop het klimaat populaties ten 
onder doet gaan. Dat het hierom draait, blijkt uit het grote aantal anders geformuleerde 
verwijzingen ernaar: 'how it ... to extinction' (r. 2), 'what actually ... climate change' 
(r. 13-14), en 'Understanding ... species' (r. 16-17). 

® Dat (A) sommige organismen het zwaar hebben vanwege opwarming, (B) er nauwelijks 
bewijs was dat dit de belangrijkste klimaatdreiging was, en dat (C) veel soorten het veel 
eerder ajfeggen dan op het moment dat hun onvermogen 0111 zich fysiek in te stellen op 
warmere omstandigheden een gevaar wordt, heeft natuurlijk allemaal met het onderwerp 
te maken, maar niets hiervan vormt de centrale vraagstelling. 

34 A In alinea 5 warden indirecte manieren gepresenteerd waarop klimaatverandering soorten 
bedreigt: kikkers door te veel schimmel, plevieren door te weinig langpootmuggen, en 
grijze gaaien door het wegrotten van hun gehamsterde voedselvoorraad. Het klimaat 
speelt hierin een indirecte rol. Deze voorbeelden illustreren dus dat er geen sprake is van 
een 'simple relationship ... higher temperatures' (r. 21-22). 

® Het is niet de functie van deze alinea om (B) te bewijzen dat de opwarming van de aarde 
ten grondslag ligt aan veranderend gedrag van dieren - in regel 32 wordt weliswaar 
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gezegd dat dieren veranderd gedrag laten zien, maar alinea 5 heeft niet de functie 
om dit te bewijzen, (C) voorbeelden te bieden van de uitsterving van dieren zoals in 
een academisch blad gepubliceerd, of om (D) onderzoek te doen naar de onderlinge 
afhankelijkheid van levende organismen 0111 te over/even. 

Tekst 9 The digital wallet 

35 Maximumscore I punt 
Een antwoord met de volgende strekking is juist: 

het identificeren van mensen op grond van de 
aders (in hun hand) (of: het scannen van de hand). 

Toelichting: Wat het systeem doet is 'identify ... palm' 
(r. 5). 

36 Maximumscore 2 punten 
1) Niet. Nergens staat dat herkenning op basis van vingerajdrukken niet !anger word! 

toegepast voor identificatiedoeleinden. In regel 16-17 staat alleen dat de techniek niet 
onfeilbaar is. 

2) Wel. Dater ernstige tekortkomingen kl even aan het gebruik van softvvare voor 
gezichtsherkenning staat in regel 16-17: 'faces are ... to fake'. 

3) Niet. Dat technologie gebaseerd op irisherkenning geen efficiente authenticatie
methode vormt, heeft te maken met het scannen van de iris. Volgens regel 19-20 gaat 
dit snel fout en voelt het opdringerig aan. 

Punten: Bij drie goed: 2 punten; bij twee goed: 1 punt; bij een of nul goed: 0 punten. 

37 Maximumscore I punt 
Hetjuiste antwoord is: 

Nee. 
Toelichting: Het blogfragment legt uit waarom identificatie met behulp van aderen in de 
hand betere resultaten biedt dan via vingerafdrukken. Daannee is echter de vraag waarom 
we nog steeds met plastic betalen niet beantwoord. 

38 A De schrijver concludeert in alinea 3 dat biometrische identificatie een goede kans maakt 
om betaling via creditcards te vervangen: 'it has the potential to become ubiquitous' (r. 29). 

® De conclusie is niet dat (B)financiele instellingen 
een vitale rol spelen bij het bewaken van de 
integriteit van gevoelige gegevens wanneer 
biometrische identificatie wordt ingevoerd. 
Van de financiele instellingen wordt in regel 
29-32 alleen gezegd dat er voor hun weinig zal 
veranderen. Ook onjuist is dat (C) de belangrijkste 
reden 0111 biometrische identificatie uit te stellen is 
dat het niet bestendig is tegen vervalsing. Volgens 
'The barriers ... minor consideration' is fraudegevoeligheid geen ove1weging (r. 26-27). 
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Tekst 10 Staii early for musical genius 

40 Maximumscore 3 punten 
I) Niet. De MRI-scans suggereerden een betere uitvvisse!ing tussen de tvvee hersen

helften bij de vroege staiters met muziek, niet bij professionele musici. 
2) Niet. Hoe vollediger het c01pus callosum is ontwikkeld, des te beter is men in 

activiteiten waarbij beide handen betrokken zijn, niet in het afwisselen van 
activiteiten. 

3) Wei. Volgens Christopher Steele leveren de hersenscans overtuigend bewijs: 'this 
is the most compelling evidence yet' (r. 13-14). 

4) Niet. Des te eerder getalenteerde kinderen beginnen met de muziekstudie, des te 
groter is later de kans dat ze 'excel musically' (r. I). Er wordt echter geen 
voorspelling gedaan over hoe succesvol ln111 carrieres zullen zijn. 

5) Niet. Het is onjuist dat het artikel ouders smeekt ln111 kinderen op jonge leeftijd op 
muziekles te doen. Nergens wil de schrijver met een dergelijk emotioneel appel op 
ouders hun gedrag belnvloeden. 

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

Tekst 11 Algae 

40 D 

2016-11 

Uitspraak 1, Het verbouwen van zeewier heeft minder schadelijke neveneffecten dan 
het verbouwen van landgewassen, is 
onjuist: zeewierboerderijen verbruiken 
'six times as much energy' (r. 5), stoten 
'significantly more greenhouse gases' 
(r. 6) uit, en hebben ook nog eens 'a 
whole lot more fertilizers' nodig. 
Uitspraak 2, Op lange termijn is het 
goedkoper om op zeewier gebaseerde 
biobrandstoffen te produceren dan 
andere zogenaamd milieuvriendelijke 
brandstoffen, is ook onjuist. Regel 10-13 suggereren weliswaar dat de balans kan 
doorslaan in het voordeel van zeewier, maar Clarens kijkt in zijn modellen naar meer 
criteria dan alleen de financiele kosten. 
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