
Eindexamen vwo 2017 

Uitvverkingen 

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

In deze uitwerkingen zijn citaten uit de tekst tussen aanhalingstekens geplaatst. Ve1iaalde 
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 12 teksten en 42 vragen. Je kunt er maximaal 48 scorepunten voor 
behalen: per meerkeuze(-invul)vraag l punt. Bij een aantal open vragen kunje meer dan 1 punt 
scoren. In de scoresleutel achter in dit boek kun je aflezen welk cijfer je hebt behaald bij een 
bepaald aantal punten. 

Tekst 1 Balanced argument*** 

1 E De briefschrijver is het eens met de econoom Milton Friedman, die van mening is dat je 
6fkiest voor open grenzen, 6fvoor de welvaartsstaat (zie r. 9-11). Daarmee ligt in lijn dat 
het toelaten van massa-immigratie en het hebben van een minimumloon elkaar wederzijds 
uitsluiten. Deze gedachte van 'kiezen of delen' is inmiddels ook als 'problem' (r. 2) 
doorgedrongen tot David Cameron. 

@ De onverenigbaarheid van massa-immigratie en minimumloon komt niet tot uiting door 
te zeggen dat ze (A) beide linkse doelstellingen, (B) economische graadmeters, (C) in 
wezen uitwisselbaar, of(D) verborgen motieven zijn. -f<-ft:-f< 

Tekst 2 Spotting musical talent** 

2 E Eerlijk is eerlijk is een goede inleiding, want met 'was probably ... its screens' (r. 16-19) 
wijst de schrijver erop dat de BBC-talentscout waarschijnlijk bedrijfsinstructies volgde 
toen hij de Rolling Stones afurees. Dat moet er eer/ijkheidshalve bijgezegd worden. 

@ Onlogisch zijn hier (A) dienovereenkomstig, (B) bijvoorbeeld, (C) in tegenstelling 
hiermee en (D) met andere >voorden. -f<-f< 

3 Maximumscore 3 punten (1 punt per goed antwoord) 
Antwoorden met de volgende strekking zijnjuist - je moet er drie noemen: 

Talentscouts zoeken naar wat op een bepaald moment populair is (of: talentscouts 
selecteren op basis van wat op dat moment in is, of: aiiiesten die te vooruitstrevend 
ofhun tijd vooruit zijn, worden dan niet gekozen). Zie regel 19-22: 'Because most ... 
contemporary taste'. 

Z.o.z. 
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Audities kunnen tegenvallen (of: audities zijn momentopnames, of: het optreden 
van de artiest tijdens de auditie is niet goed, of: het lied dat de artiest zingt tijdens 
de auditie, is niet de juiste keuze). Zie regel 23-30, waar dit wordt genoemd als de 
'second issue'. Audities zijn 'subject to the performance on the day' (r. 23-24). 
De ster (en/of de talentscout) kan (of: kunnen) fouten maken (of: iedereen kan een 
fout maken). Zie regel 31: er is altijd 'human fallibility'. 
Sommige artiesten hebben pech (of: geen geluk). Zie regel 33-35: 'To become ... 
even more.' * 

Tekst 3 The race docket ~ ~ 

4 B Uit alinea 1 wordt duidelijk dat de multiculturele Braziliaanse maatschappij (r. 4: 'liked 
to see itself as a true melting pot') afkering is van het ma ken van rassenonderscheid (r. 3: 
'discrimination in favour of disadvantaged races'). 

® De conclusie is hier niet dat (A) Braziliaanse politici die onderscheid maken tussen rassen 
voor het gerecht zijn gesleept, (C) differentiatie tussen rassen de economische positie 
van minderheden in Brazilie ondermijnt, of dat (D) positieve discriminatie een negatieve 
uitwerking heeft op de gemengde Braziliaanse samenleving. ** 

5 B Er is een hier een tegenstelling tussen iets we! doen of het niet doen, dus de context 
vraagt om mam: Het Congres nam immers we! een statuut van rassengelijkheid aan, maar 
vermeed tevens het wettig maken van positieve discriminatie. Met positieve discriminatie 
worstelt het Congres volgens regel 1 nog steeds, en ook 'nor does it have a legal basis for 
positive discrimination' wijst hierop. Advies: lees na het gat minstens twee zinnen door, er 
komt vaak nog een clue! 

® (A) als alternatief hiervoor en (C) in plaats daarvan zijn synoniem, en alleen daardoor al 
fout. Bovendien, het niet kiezen voor positieve discriminatie gaat hier samen met het we! 
kiezen voor rassengelijkheid. * * 

6 C Uit alinea 5-6 blijkt dat veel Braziliaanse academische toelatingscentra de etnische 
verscheidenheid onder lnm studenten willen vergroten. UERJ heeft 'racial quotas' (r. 20), 
ProUni hantee1t een 'racial component' (r. 24) en de 70 'federal universities' (r. 25) 
beschouwen 'race as one factor' (r. 27-28) bij hun inspanningen 'to broaden their student 
intake' (r. 26-27). 

® Deze alinea's leiden niet tot de conclusie dat (A) een grate rassenverscheidenheid de 
kwaliteit van het lee1proces verbetert, (B) het hanteren van positieve discriminatie op 
Braziliaanse universiteiten tot doe! heeft de meest getalenteerde studenten aan te trekken, 
(D) de uitspraak van het hooggerechtshof de uitvoering van positieve discriminatie zal 
bemoeilijken, of dat (E) Braziliaanse universiteiten discussieren over het uitvoeren van 
positief discriminerende maatregelen. * * 

7 A Bij het invoeren van rassenquota's is het gegeven dater in een onderzoek een lijst was van 
(maar liefst) 136 voorbeeldhuidsldeuren (r. 8) een groot praktisch probleem. Immers, 'in a 
melting pot, who is black?' (r. 33). 
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® Het is niet zo dat het invoeren van het rassenquotastelsel in praktisch opzicht wordt 
belemmerd door het gegeven dat (B) rassen niet gescheiden, maar oak niet gelijk zijn 
(r. 10), (C) dergelijk (positief discriminerend) beleid indruist tegen de gelijkheid van 
rassen voor de wet (r. 14-15), ofdat (D) de hulp is gekoppeld aan het aandeel zwarten en 
anderen (r. 23-24). f.fr 

8 C De centrale vraag is ofBrazilie onderscheid (tussen rassen) moet inzetten tegen de 
achterstelling (van bepaalde minderheden). Hiernaar wordt in regel 2-3 letterlijk 
verwezen met 'or discrimination in favour of disadvantaged races'. 

® Ongeschikte ondertitels zijn (A) Amerika steunt Braziliaanse stap naar gelijkheid, (B) 
Braziliaanse wet gaat discriminatie van zwarten verbieden, of (D) Waarom zou Brazilie 
juridische stappen nemen die rassenharmonie belemmeren? f.f. 

Tekst 4 Clinical trials on trial fr fr 

9 C Het voorbeeld van Tuskegee laat zien dat het uitvoeren van medische proeven op proef
personen die niet hadden ingestemd (r. 13: 'human subject abuse') doorging na de Tweede 
Wereldoorlog (r. 14-15: 'between 1932 and 1972'). 

® Het doel hiervan is niet om (A) te illustreren dat medische experimenten op mensen 
beestachtiger waren dan ze nu zijn, (B) aan te geven dat slecht handelen soms nodig is 
0111 iets goeds te ve1wezenlijken, (D) de beruchte oorsprong van klinisch onderzoek in de 
USA te onthullen, of om (E) te suggereren dat kwetsbare patientengroepen een speciale 
behandeling dienen te krijgen. f.f. 

10 B Maar is goed, want het zinsdeel v66r de open plek goed handelen - vormt een 
tegenstelling met wat volgt - slecht( er) handelen. Obama moet word en geprezen (r. 31: 
'applauded') voor het beschermen van mensen tegen 'harm or unethical treatment' (r. 30), 
maar hij zou met zijn commissie de omvang van het probleem ook heel gemakkelijk 
kunnen onderschatten (r. 33: 'underestimate ... the problem'). 

® Het is niet zo dat het tweede zinsdeel (A) een reden geeft voor het voorafgaande met 
omdat, (C) een specifieke/extreme situatie noemt via zelfs al, (D) een voorwaarde 
aangeeft met enkel en alleen, of(E) tegelijktijdigheid aanduidt via terwijl. f.f. 

11 D Alinea 6 leidt tot de conclusie dat het steeds moeilijker is 0111 genoeg deelnemers voor 
klinisch onderzoek te vinden. Er is een 'rapid expansion' (r. 41) in klinisch onderzoek 
(r. 40: 'six times more') waardoor de vraag naar proefpersonen sneller stijgt dan het 
aanbod (r. 41). 

® Uit alinea 6 valt niet te concluderen dat (A) de voorkeursmethode van klinisch onderzoekt 
is verschoven van vraaggericht naar aanbodgericht, (B) binnen twintigjaar het testen 
op mensen zich heeft ontwikkeld tot de voorkeursmethode 0111 klinisch onderzoek te 
verrichten, of dat (C) klinisch onderzoek uit het verleden aantoont dat zwakkere leden van 
de maatschappij bijzonder geschikte proefkonijnen zijn. f.f. 
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12 A Uitspraak 1, De Amerikaanse farmaceutische industrie besteedt haar medische proeven 
steeds meer uit aan het buitenland, is juist: 'a 15 per cent annual increase ... per cent 
overall' (r. 55-58). 

® Uitspraak 2, De Derde Wereld heeft geschikte toezichthoudende organen harder nodig dan 
de VS, is onjuist - deze vergelijking wordt niet gemaakt. * 

13 A Uit alinea 10 wordt duidelijk dat de schrijver zich zorgen maakt dat gevangenen 
slachtoffer kunnen warden (r. 65: 'abuses') van de medische industrie (r. 64-65: 'a 
movement in the US to give researchers easier access to prisoners') zodra nieuwe regels 
van la·acht ~warden (r. 68: 'relaxing these restrictions'). 

® Uit niets wordt duidelijk dat de schrijver bezorgd is dat (B) gevangenen meer verlof zullen 
la-ijgen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar grondig medisch onderzoek, 
(C) wetenschappers zullen gaan werken met een testpopulatie die volledig bestaat uit 
gevangenen, of dat (D) wetenschappers gevangenen ertoe zullen aanzetten 0111 in ruil voor 
geld dee! te nemen aan klinisch onderzoek. * 

14 D De schrijver is van mening dat het mandaat van de 'Bioethics Commission' (r. 80) verder 
moet gaan dan 'checking the rules' (r. 81). /n plaats daa111an moet de commissie de 
'deeper question' (r. 81-82) van regel 82-83 onderzoeken. 

® Het hier invullen van (A) als gevolg hief11an, (B) op dezelfde wijze, of van (C) 
desalniettemin leidt tot een onlogisch geheel. ** 

Tekst 5 Britain's Brussels syndrome** 

15 D In alinea 1-2 wordt van The Daily Mail gezegd dat deze krant gedijt bij nostalgie (r. 1: 
'Britain is not what it was') en oppervlakkigheid (r. 5: 'bad newspaper' en regel 6-7: 'mix 
of sex, celebrities, scandal and Brussels-baiting'). 

® Er staat nergens dat The Daily Mail (A) ooit onpartijdig en accuraat was, maar deze 
eigenschappen is kwijtgeraakt, (B) geen artikelen meer publiceert over de Britse politieke 
rol binnen de EU, of dat deze krant (C) zich met succes rich! op lezers uit de lagere klasse. 

** 
16 A Het hoofdonderwerp van alinea 3 is de buitensporige Britse bezorgdheid over Europese 

bemoeienis. De schrijver noemt het 'its acute Brussels Syndrome' (r. 15). Dit syndroom 
betekent dat de Britten Europa zien als een grote regelneef, een soort van 'Soviet Union
lite with plans to regulate everything' (r. 19-20). 

® De hoofdgedachte van alinea 3 is niet (B) het populistische onderbuikgevoel dat een centrale 
plaats inneemt in de Britse politiek, (C) de verziekende invloed van de EU op het !even in 
Groot-Brittannie - het gaat uiteindelijk nog niet verder dan 'plans to regulate everything' 
(r. 20), of (D) de verspreiding van communisme-achtige propaganda door The Sun en The 
Daily Mail - niet die twee kranten, maar Europa wordt beticht van dergelijke praktijken. 

*** 
17 D Alinea 3 beschrijft het negatieve beeld van Europa dat The Daily Mail en The Sun 

dagelijks ventileren. Roger Cohen toont vervolgens enig begrip voor die toon met 
toegegeven, de EU fs vandaag de <lag ook een 'tough sell' (r. 24). 
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® Onjuist zijn (A) dientengevolge, (B) onbegrijpelijk genoeg, (C) desalniettemin en (E) 
uiteindelijk: ze geven niet aan dat de auteur van het aitikel toegeeft dat de EU weinig sexy 
is. -fr-fr 

18 C Uit alinea 4-5 blijkt dat Groot-Brittannie zich verzet tegen een gecentraliseerd Europa 
dat de binnenlandse politiek van de individuele leden dwarsboomt. De 'federalizing push' 
(r. 29-30) ging immers een kant op die 'chiefly Britain' (r. 31) als een van de 'non-euro
zone countries' (r. 30-31) niet op wilde. 

® In deze alinea's staat niet dat het Verenigd Koninkrijk (A) tegenstander is vanfinanciele 
programma s om de economisch zwakkere lidstaten te he/pen, (B) een strategie venverpt 
"fVaarin recht wordt gedaan aan landen zowel binnen als buiten de eurozone, of (D) dreigt de 
EU te verlaten wanneer het gedwongen wordt de eigen munteenheid te vervangen. -f<-f<-f< 

19 D De bedoeling van de schrijver in alinea 6-7 is 0111 zijn visie te staven dat The Daily Mail 
de rol van de EU overdrijft. Hij haalt hiervoor een 'article' (r. 37) aan uit deze krant 
waarin ene Stephen Glover, 'born a British citizen' (r. 35), bezorgd is dat Brussel hem 
van zijn 'inner Briton' (r. 42) zal beroven. Maar de schrijver wijst erop dat het slechts gaat 
om een 'possible plan' (r. 37) en dat niets de afkeer van The Mail echt kan uitleggen (r. 34). 

® Het is niet zijn opzet om (A) het idee van een verdere integratie van Groot-Brittannie 
in een enkele Europese staat te betwisten, (B) te laten zien dat vernieuwende ideeen 
door administratieve rompslomp en bureaucratie warden gesmoord, of om (C) een 
oud-medestudent aan de kaak te stellen als een verslaggever die anti-EU gevoelens 
aanwakkert. -fr-fr 

20 Maximumscore I punt 
Het juiste antwoord is: 

'Britain, a' (r. 45) I 'Dame Helen' (r. 54) I 'Anyone who' (r. 55). 
Toelichting: De kern van deze passages is dat Groot-Brittannie de EU nodig heeft. -fr 

21 C De schrijver wijst erop dater ondertussen, in afwachting van het 'in-or-out referendum' 
(r. 64) en terwijl 'The Mail rails on' (r. 66), er steeds meer Britse vlaggen verschijnen in 
Groot-Brittannie. 

® Het is niet zo dat het vervolg met betrekking tot het voorafgaande een toevoeging vormt 
via (A) verder, een bevestiging via (B) inderdaad, een tegenstelling via (D) desalniettemin, 
of een logisch gevolg via (E) zodoende. -fr 

22 Maximumscore I punt 
Hetjuiste antwoord is: 

'(a nation that has never looked) so European' (r. 67-68). 
Toelichting: Ondanks het vlagvertoon (r. 66: 'Union Jacks multiply over Britain') krijgt 
Groot-Brittannie steeds meer een Europees karakter. Dit blijkt uit het feit dat diverse 
Europeanen er werk vinden (r. 68). -fr-fr-fr 

23 D Ironie is gebaseerd op het zeggen van het tegendeel van wat eigenlijk wordt bedoeld. Het 
in deze tijd nastreven van vrede op een continent zonder grenzen beschouwt de schrijver 
niet echt als een grootse prestatie, hij noemt het niet voor niets heel erg twintigste eeuws 
(r. 32-33). 
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® In de overige citaten is geen sprake van een bedoeling die tegengesteld is aan de letterlijke 
betekenis. Dus (A) (r. 5) The Daily Mail is volgens de schrijver echt de beste slechte 
krant, (B) (r. 20-22) de EU wil volgens deze kranten echt alles regelen, (C) (r. 26) de 
schrijver vindt de zuidelijke kuststrook van de EU echt een economische rampgebied, en 
(E) (r. 62) Nigel Farage vindt Groot-Brittannie binnen de EU echt een vreemde eend in de 

bijt. ** 
Tekst 6 The nanny state ~ ~ 

24 B De schrijver leidt het onderwerp van deze tekst in door in alinea I te beschrijven hoe de 
overheid probeert gezinnen in moeilijkheden (r. 13: 'poor families') te he/pen. Dit gebeurt 
aan de hand van de indeling van 'Jackie Baptiste's working day' (r. I).Zeis een 'social 
worker' (r. 3) in het kader van bet gemeentelijke 'Family Recovery Programme' (r. 10-11). 

® Het is niet zo dat de inleiding (A) laat zien hoeveel taken er tegen1.;voordig bij het 
ouderschap J10ren - bet gaat immers om Jenny's taken, (C) voorbeelden geefl van 
vijandige situaties waarmee welzijnswerkers warden geconfronteerd, of (D) laat 
doorschemeren dat de bemoeienis van maatschappelijke tverkers wordt afgekeurd. 't'<'t'< 

25 C De verwijzing naar Charlie Chaplin illustreert de rol die de Britse regering (r. 19-20: 
'the government) heefl gespeeld in de geschiedenis van de maatschappelijke hulp
verlening. Het gaat hier om bet oprichten en in stand houden van de zogenaamde 
armenhuizen, en Chaplin verbleefin zo'n 'workhouse' (r. 14). 

® Chaplin wordt niet genoemd om (A) de eeuwenoude slechte reputatie van de Britse 
maatschappelijke diensten aan te tonen, (B) te benadrukken dat kinderen nog steeds 
warden gescheiden van /nm ouders bij een gezinscrisis, of (D) te bewijzen dat een 
kennismaking met de sociale hulpverlening geen obstakel is voor succes. *** 

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

Kinderen blijven thuis wonen ( onder begeleiding I met hulp van een nanny). 
Of: Gezinnen blijven bij elkaar (na bet tekenen van een contract). 
Toelichting: De opzet is 'to nanny a family into staying together' (r. 33-34). 't'<'t'< 

27 Maximumscore 2 punten (I punt per correct annvoord) 
Het juiste antwoord bestaat uit de volgende twee onderdelen: 

(het afsluiten/tekenen van een) contract; 
(bet hebben van een) contactpersoon. 

Toelichting I : De overheidssancties worden niet meer ervaren als loze bedreigingen, of 
als abrupt en raadselachtig (r. 48-51 ), want 'The contract helps overcome that' (r. 52). 
Toelichting 2: De aanwezigheid van een vriendelijke nanny (r. 52: 'a single, smiling 
individual') als contactpersoon met de overheid voorkomt ook (r. 51: 'as does') de in 
regel 48-51 genoemde problemen. 't'<'t'< 

28 C De twee partijen zijn tot vergelijkbare conclusies gekomen over de manier om hulp te 
bieden aan arme en disfunctionele gezinnen. Door het gebruik van ondanks het feit dat 
(r. 60: 'For all that') moet er een contrast zijn met regel 61-63, waarin onenigheid tussen 
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de paiiijen wordt beschreven. Ook 'cross-party support' (r. 70) wijst op eensgezinde steun 
van de partijen voor het werk van mevrouw Baptiste en haar collega's. 

® De context maakt een keus onmogelijk voor (A) hebben tweeslachtige houdingen over hoe, 
(B) hebben uiteindelijk gezegevierd, (D) hebben met tegenzin !nm verantwoordelijkheid 
genomen, of (E) hebben kinde1juffrouwen la-achtig aangemoedigd. ** 

29 B De toon van de slotzin is zakelijk: mevrouw Baptiste krijgt de steun van beide partijen als 
zij haar keukenhandschoenen aantrekt en een van haar gezinnen helpt. Dat zijn de feiten. 

® De toon is dus niet (A) kritisch, (C) opgelucht of (D) humoristisch. *** 

Tekst 7 frfr 

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

hij/zij kwam iemand (of: Mary Woolford) tegen (in de supermarkt) (die hij/zij liever 
niet had gezien). 

Toelichting: Zie regel 61 en het vervolg daarop. *** 
31 B De 'impo1is' (r. 12) zijn anekdotes die de ik-persoon in het buitenland (r. 13: 'abroad') 

heeft opgepikt. Franklin luisterde ernaar met veelzeggende beleefdheid (r. 14: 'telltale 
politeness'), maar gaf de voorkeur aan 'trinkets from closer to home' (r. 15). Franklin is 
dus een eigenheimer. ** 

32 Maximumscore 3 punten 
1) Niet. Dat de hoofdpersoon zich nu na verloop van tijd emotioneel sterk voelt, is 

onjuist. Hij/zij heeft moeite zich in het openbaar te begeven (r. 31 ), moet zich dan 
ve1mannen (r. 39-40), voelt zich 'mortified' (r. 43) en 'couldn't face' (r. 61) Mary 
Woolford. 

2) Niet. Het is niet duidelijk dat Maiy heeft proberen te projiteren van de ik-persoon. 
Wei dat Maiy haar schade wilde toebrengen en voor het gerecht sleepte - zie regel 
70-71. 

3) Niet. Mary Woolford ziet er, 'bereaved' als ze is, slank en 'glossy' (r. 55) uit. De ik
figuur geeft als commentaar hierop dat je na een groot verlies ook uitgeteerd of juist 
dik zou kunnen warden (r. 56-58: 'Though it ... tap water.'), maar zegt nergens dat ze 
zelf anders met een ste1fgeval zou omgaan. 

4) Wei. De ik-persoon voelt zich bekeken in de vvinkel. Ze noemt de 'glares' (r. 37) die 
haar in de 7-Eleven bespaard blijven, maar de Grand Union is voor haar een 'gauntlet' 
(r. 38). 

5) Niet. Nergens la-ijgt Mmy Woolford de schuld van haar geestelijke instabiliteit. 
Punten: Bij vijf goed: 3 punten; bij vier goed: 2 punten; bij drie goed: 1 punt; bij twee of 
minder goed: 0 punten. *** 

Tekst 8 Shaken, stiITed and confused fr fr 

33 Maximumscore 1 punt 
Een antwoord met de volgende strekking is juist: 
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Omdat Bond de verpersoonlijking is van de Britse identiteit/Engeland. Of: Omdat 
Bond-films de Britse/Engelse identiteit uitdragen. Of: Omdat Bond vanafhet begin 
geassocieerd kan worden met alles wat Brits is en met de Britse koningin. Of: Omdat 
Bond-films en Engeland/ de Britse identiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Of: Omdat Bond typisch is voor Engeland. 

Toelichting: De koningin en James Bond zijn 'cultural ambassadors' (r. 3), ze belichamen 
'Britishness' (r. 4), Skyfall is 'the most overtly patriotic Bond film yet' (r. 6-7) en de 
Engelse vlag staat ook symbool voor Groot-Brittannie. ** 

34 B In alinea 2-3 richt de schrijver zich op de vraag of Bonds !oyaliteit ligt bij zijn geboorte
land Schotland of bij Enge/and. In Skyfall gaat het over Bonds 'love of count1y' r. 9), maar 
'it is unclear which country that is' (r. 10-11 ). Bij het woordassocieren zegt hij weliswaar 
Engeland (r. 18-19), maar eenmaal terug in Schotland zucht Bond 'wistfully' (r. 22). 

® De hamvraag is hier niet of (A) Bond twijfelt over zijn verraad aan zijn Schotse ajkomst, 
(C) Bonds verknochtheid aan Enge/and hem zijn principes !Jeeft doen opgeven, of dat (D) 
Bonds troutv aan Enge/and schade !Jeeft geleden door zijn kennismaking met vreemde 
culturen. * 

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

De Schotse elementen die later/na de verfilming zijn toegevoegd. Of: Sir Sean 
Connery heeft James Bond tot een Schot gemaakt. Of: James Bond blijkt (na de 
verfilming) Schotse wortels/roots te hebben. Of: De achtergrond van de figuur James 
Bond is geleidelijk aangepast. 

Toelichting: In de 'original novels' (r. 24) is James Bond 'thoroughly English'(r. 24), 
maar door de Schotse acteur Sean Connery 'Bond suddenly became Scottish too' (r. 28). 
In latere boeken heeft Fleming die Schotse achtergrond met terugwerkende kracht 

aangebracht- zie regel 32-33. ** 
36 E Er is hier sprake van een tegenstelling tussen het 'complicated' (r. 37) geboorterecht van 

Bond (is hij Engels of Schots?) en het ongecompliceerde optreden van Bonds baas M, die 
de Engelse dichter Tennyson citee1i. 

® Aan deze tegenstelling wordt ten onrechte voorbijgegaan bij de antwoorden (A) dubbel
zinnig, (B) ontwijkend, (C) onschuldig en (D) mysterieus. ** 
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Tekst 9 On the scent of wine that never goes off fr fr 

37 Maximumscore I punt 
Het juiste antwoord is: 

'He added' (r. 17). Of: 'He said' (r. 20). 
Toelichting: De toegevoegde stof gaat een verbinding aan met metalen en verhindert zo 
oxidatie (r. 3). Het nadeel van deze 'ion exchange' (r. 19) is dat de wijn 'more salty' 
(r. 19-20) gaat smaken. Ook goed gerekend mag worden de verwijzing naar regel 
20-21, waar de noodzaak van 'fmther research' (r. 20) naar veilige en goedgekeurde 

chelaatvormers wordt genoemd. *** 
38 D Uit alinea 1 valt op te maken dat het nieuwe additief de problemen die het oxidatieproces 

met zich meebrengt (zoals in regel 1: 'going off') vermindert. Dat oxidatieproces 'has 
several bad effects on wine' (r. 5) die kunnen worden voorkomen door een 'additive that 
prevents oxidation' (r. 2). 

® Het is volgens alinea 1 niet zo dat (A) chelaatvormers ons beter de geuren en kleuren in 
de tvijn doen herkennen, (B) het verwijderen van kleine meta/en bestanddelen uit wijn een 
grotere productie zal opleveren, of dat (C) onderzoekers hebben ontdekt hoe je de smaak 
van witte wijn kunt leren waarderen. fr 

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

Het schakelt bacterien uit in wijn, of: 
het gaat bederf tegen van wijn, of: 
het maakt wijn langer houdbaar. 

Toelichting: S0
2 

zorgt voor 'microbial 
inhibition' en garandeert daardoor 'wine 
preservation'. Anders gezegd: zonder SO 

2 

neemt 'the microbial risk of spoilage' bij 
flessenwijn aanzienlijk toe. fr fr 

Tekst 10 Alpha male seeks lower stress levels frfrfr 

40 Maximumscore I punt 
Het juiste antwoord is: 

'(as in) attacking flawed hypotheses' (r. 8). 
Toelichting: De briefschrijver is het niet eens met de 'flawed'(= foute) hypothese uit de 
eerste alinea, en bestrijdt deze dan ook. Hij vindt dat hij als alfamannetje zijn status wil 
bevestigen door conflicten uit te lokken, wat stress oplevert, terwijl de foute hypothese 
zegt dat alfamannetjes steeds worden uitgedaagd en dat daardoor hun stressniveau stijgt. 
Opmerking: Er mag niet meer geciteerd worden dan het bovenstaande tekstgedeelte. *** 
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Tekst 11 Not just gesture politics? ff ff 

41 C V66r de open plek wordt gezegd dat 'online activism' (r. 1) weinig meer bereikt dan 
'boost self-esteem'(r. 6). Na de open plek volgt een negatieve(re) lading: dergelijke 'acts' 
kunnen misschien ·we! schadelijk zijn indien ze in de plaats komen van 'more meaningful 
action' (r. 8), ofwel donaties ofvrijwilligerswerk doen. 

@ De overgang van neutraal naar negatiefkomt niet tot uiting bij (A) kan vaak een sneeuwbal
ejfect hebben, (B) zou best een la-itische hauding kunnen weerspiegelen, (D) moet natuurlijk 
warden genegeerd, ofbij (E) zal alleen maar serieus warden genamen. J'.'ri'.'r 

Tekst 12 Plymouth Marine Laboratory** 

42 Maximumscare 2 punten 
1) Wel. Het adviseren van averheidsinstanties ten aanzien van 111ilieuonderwe1pen die de 

paolstreken betreffen is een mogelijke taak van PML. Immers, PML is volgens de 
intro een 'impartial deliverer of scientific research and advice on the marine 
environment'. Bovendien wordt onder 'Earth observation scientists' verwezen naar 
'atmosphere-ocean gas exchange, both globally and in the Arctic'. 

2) Niet. Het daorgeven aan de marine van inbreuken op de maritieme milieuwetgeving 
wordt nergens genoemd. PML houdt zich duidelijk niet bezig met handhaving. 

3) Wel. Het leveren van expertise 
en begeleiding in het antwikkelen 
van gegevensbanken voar zee
anderzoek is een mogelijke taak. 
Het werktelTein van de 'ecosystem 
modellers' (zie onder <lit kopje) 
beslaat immers 'the development 
and application of marine hydro
dynamic I ecosystem models'. 

4) Niet. Juridische werkzaamheden 
worden nergens genoemd, dus PML 
heeft niet de taak om bedrijven die mi!ieumisdaden hebben gepleegd te vervalgen. 

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

Eindcijfer 
In de scoresleutel achter in <lit boek kun je aflezen welk cijfer je hebt behaald bij een bepaald 
aantal punten. 

Goedscore 
Het Cito publiceert vanaf2013 voor de eindexamens een toets- en itemanalyse (TIA) op cito.nl. 
De gepubliceerde P-waarde (goedscore) laat zien hoeveel procent van de kandidaten een bepaalde 
examenvraag goed beantwoordde. De waarde is een goede indicatie van de moeilijkheidsgraad 
van een vraag, tekst en exam en. Vo or het eindexamen vwo 2017 bedroeg de gemiddelde goed
score 60,72%. 
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