
Tekst 1 
Excellent news arrives ... 

Oriëntatie vooraf 

Deze eerste tekst is betrekkelijk kort. Als je het snel 

even doorleest, kom je erachter dat de aanleiding tot 

het schrijven van deze tekst 'uitstekend nieuws' van de 

BBC is. Om erachter te komen wat dat voor nieuws is, 

ga je de tekst in meer detail lezen. 

Je ziet ook in een oogopslag dat deze tekst een gap

filling tekst is: een tekst waarbij je een woord moet 

invullen dat logisch in de tekst past. Hiervoor moet 

je de context van het artikel dus goed begrijpen, en 

weten wat de intentie van de schrijver is. 

Inhoud van de tekst 

Het 'uitstekende nieuws' blijkt in te houden dat ze al 

het tapijt uit het net nieuwe, 1 miljard pond kostende 

gebouw gaan halen omdat het niet inspirerend genoeg 

zou zijn. 

De schrijver suggereert dat dat een goede beslissing is, 

omdat het natuurlijk onmogelijk is om creatief te zijn 

als je in een saaie (bland) en niet-uitdagende omgeving 

zit. 

Hij suggereert dat de BBC moet investeren in veel 

______ [ontbrekende woord] doch inclusive 

(divers: dat je niemand uitsluit) stoffering en dat ze 

daardoor misschien opdracht zouden gaan geven voor 

het maken van betere films dan de bombastische, 

voorspelbare troep (turgid, predictable dross) die ze 

nu laten zien zoals David Ha re's Turks & Caicos. 

Het moge duidelijk zijn dat de schrijver de beslissing 

van de BBC om het tapijt te verwijderen uit een 

gloednieuw gebouw bekritiseert: hij vindt het niet 

echt 'excellent news' maar geldverspilling. Hij grijpt 

het besluit echter aan om ook kritiek te leveren op 

hun keuze in de productie van films - hij zegt dat 

saaie stoffering natuurlijk leidt tot de productie van 

dergelijke vuilnis (ordure). 

Uitwerking van de vraag 

1. c 

Het woord waar je naar zoekt moet dus iets zijn dat 

inspirerend en de creativiteit stimulerend zou moeten 

zijn. Het woord edgy (trendy, experimenteel) past 

hier het beste bij. Merk hierbij op dat 'edgy' ook 

'prikkelbaar' of 'nerveus' kan betekenen; in deze zin 

verwijst het echter duidelijk naar de beoogde trendy 

uitstraling van de nieuwe stoffering van het gebouw, en 

het algehele effect dat dat zou kunnen hebben op de 

productiekeuze bij de BBC. 

Niet A Het gaat er niet om dat mensen het tapijt 

comfortabel vinden, maar dat het inspirerend 

is: blijkbaar vinden de bazen dat het huidige 

tapijt niet voldoende stimulerend is, en moet 

het daarom vervangen worden. 

Niet B Het gaat hier niet om praktische 

eigenschappen van het tapijt zoals 

duurzaamheid, maar om het vermogen om 

de medewerkers te inspireren: de corporate 

executives (bazen) vinden blijkbaar dat het 

huidige, net nieuwe tapijt, niet inspirerend 

genoeg is en daarom moet het vervangen 

worden. 

Niet D Het gaat juist niet om de praktische 

eigenschappen van het tapijt: de belangrijkste 

eigenschap van de nieuwe stoffering 

zou moeten zijn dat het inspireert en de 

creativiteit vergroot. 

Tekst 2 
Scrappy Pets 

Oriëntatie vooraf 

Dit artikel gaat over evolutie en scrappy huisdieren 

- waarschijnlijk vooral honden, te oordelen naar 

het plaatje. Het woord 'scrappy' heeft verschillende 

betekenissen, dus je zul het artikel moeten bestuderen 

om erachter te komen wat het in deze context 

betekent. 

Als je het artikel vluchtig doorleest, door bijvoorbeeld 

alleen de eerste en laatste regel van elke alinea te 

lezen, kom je erachter dat deze tekst gaat over hoe, 

volgens de wetenschap, honden huisdieren zijn 

geworden. In de laatste alinea worden ook katten 

besproken, en wordt gesuggereerd dat het principe dat 

is ontdekt voor honden, ook geldt voor katten. 

Inhoud per alinea 

1 In deze alinea lees je dat er twee theorieën zijn 

over hoe de hond gedomesticeerd is. Volgens de 

eerste hebben mensen wolvenpups gevangen en 

getemd om gebruik te kunnen maken van hun 

capaciteiten als jagers en bewakers. De andere 

verklaring is dat wolven zelf de eerste stap zetten 

door zich aan te sluiten bij de eerste nederzettingen 

van mensen. De mogelijkheden die deze 

nederzettingen (settlements) boden om voedsel bij 

elkaar te scharrelen (scavenging) zou hen tot deze 

stap hebben gemotiveerd. Nieuwe ontdekkingen 

(findings) steunen deze theorie. 



2 In deze alinea worden die nieuwe bevindingen 

besproken. De onderzoekers bestudeerden DNA 

van honden en wolven om het hond-genoom dat 

ontstond tijdens domesticatie te analyseren. Ze 

vonden genen die verband houden met starch 

(zetmeel), en genen die de gedragsverandering van 

honden ten opzichte van wolven zouden verklaren. 

De theorie is dat de genen die verantwoordelijk 

zijn voor de vertering (digestion) van gisten, ook 

de mutaties van wolf naar hond zouden hebben 

veroorzaakt. 

3 Eerdere studies suggereren dat katten, net als 

honden, door het eten van de restjes die mensen 

achterlieten zichzelf hebben gedomesticeerd. 

Huiskatten zijn minder goed in het verteren van 

koolhydraten zoals zetmeel, maar hebben een 

lichaam dat beter is aangepast aan het eten van dit 

soort voedsel dan hun wilde soortgenoten. 

Uitwerking van de vragen 

2. De nederzettingen van mensen/ menselijke 

nederzettingen/ de opkomst van de landbouw/ het 

eten dat wolven vinden bij mensen 

De navel resource (nieuwe bron)verwijst naar de 

verandering die 10.000 jaar geleden, toen de eerste 

honden werden genoemd, plaatsvond. Die verandering 

houdt verband met de 'human settlements in the 

Middle East' en 'the advent of agriculture'. Toen de 

eerste groepen mensen stopten met hun nomadische 

levensstijl en zich op één plek gingen vestigen, 

markeerde dat ook een keerpunt voor de wolven: de 

nederzettingen vormden een nieuwe voedselbron voor 

de wolven. 

3. 1 We/ 

Er zijn twee theorieën over hoe honden huisdieren 

werden. De eerste theorie stelt dat mensen 

wolvenpuppies tam maakten; de tweede theorie 

zegt dat wolven zich zelf bij mensen aansloten om de 

etensresten die ze daar konden vinden. Die tweede 

theorie wordt ondersteunt door het DNA onderzoek 

waarvan de resultaten recentelijk werden gepubliceerd 

in Nature en die de aanleiding waren voor dit artikel. 

2 We/ 

In de derde alinea kun je lezen dat katten waarschijnlijk 

op dezelfde manier gedomesticeerd zijn: ook zij 

ondergingen een DNA verandering door het eten 

van lagere kwaliteit voedsel: voedsel met meer 

koolhydraten. Ook al zijn ze minder goed dan 

honden in het verwerken van dit soort voedsel, hun 

spijsverteringssysteem is er wel beter op ingericht dan 

dat van wilde katten. 

3 Niet 

De tekst suggereert juist dat zowel honden als katten 

zichzelf hebben gedomesticeerd door zich aan te 

sluiten bij mensen in ruil voor etensresten: 'begging for 

table scraps has been a long dog and cat tradition'. 

Tekst 3 
The case for the cyberdefence 

Oriëntatie vooraf 

Dit artikel gaat over cyberdefence: verdediging tegen 

internetaanvallen. De ondertitel geeft aan dat de 

schrijver vindt dat regeringen en het bedrijfsleven 

nauwer moeten samenwerken, vermoedelijk om 

samen de strijd aan te gaan tegen dit soort aanvallen. 

Als je het artikel even vluchtig doorleest, bijvoorbeeld 

door te focussen op de eerste regel van elke alinea, 

kom je erachter dat de schrijver hier stelt dat het 

aantal internetaanvallen in snel tempo toeneemt. 

'Spear-fishing' (het achterhalen van iemands 

wachtwoord en gebruikersnaam door nep-mails 

te sturen die lijken te komen van iemand of een 

organisatie die je kent en vertrouwt) wordt steeds 

normaler. De tegenaanval openen op dit soort 

praktijken is lastig, dus is het zaak je te richten op 

de verdediging (that puts a premium on defence). 

Daarnaast is een verandering in bedrijfscultuur 

noodzakelijk (a radical shift in corporate culture), en 

moeten regeringen bedrijven betrekken (to include) bij 

het plannen van hun verdediging. Al moet men daarbij 

in gedachten houden dat een goede verdediging altijd 

afhankelijk is van het personeel dat het gebruikt. 

Wat die aanvallen inhouden, waarom de tegenaanval 

lastig in te zetten is, en hoe bedrijfscultuur en 

regeringsbeleid moeten veranderen, wordt duidelijk 

als je de tekst in detail gaat lezen. 

Inhoud per alinea 

1 In deze alinea stelt de schrijver dat cyberaanvallen 

die we kennen van science fiction steeds meer 

werkelijkheid (fact) worden: Google verklaarde 

dat het recentelijk voor de tweede keer in twee 

jaar slachtoffer was geworden van een cyberaanval 

afkomstig uit China waarbij gebruikers nep (bogus) 

mails kregen die van Google afkomstig leken, 

waardoor ze hun gebruikersnaam en wachtwoord 

afgaven. 

2 Deze praktijk, die spear-fishing heet, is steeds 

gewoner, en het lijkt erop dat met onze 

afhankelijkheid van computernetwerken deze 

bedreigingen alleen maar ernstiger (more acute) 



zullen worden. Daarom is het van levensbelang 

(crucial) dat regeringen en het bedrijfsleven nu 

actie ondernemen. 

3 Een afschrikkingsbeleid (deterrence - afschrikken) 

in koude-oorlog-stijl waarbij cyberaanvallen als een 

oorlogsdaad worden beschouwd is echter geen 

optie, daar het moeilijk is om vast te stellen wie 

er precies achter een aanval zitten. Oproepen tot 

wraakacties (reprisals - represailles) zijn daarom 

holle woorden. 

4 Er moet dus gefocust worden op verdediging, en 

bedrijven en regeringen kunnen zowel alleen als 

samen (in concert) daarin een grote rol spelen. 

Bedrijven moeten gevoelige systemen loskoppelen 

van het internet en andere netwerken, en gadgets 

die populair zijn onder medewerkers in de gaten 

houden. Daarvoor is het nodig dat de rol van 

de CTO (baas op het gebied van technologie) 

belangrijker wordt gemaakt. 

5 Daarnaast moet de bedrijfscultuur worden 

aangepakt. Momenteel proberen bedrijven gaten 

in hun internetbeveiliging nog zoveel mogelijk 

geheim te houden, waardoor aanvallers dezelfde 

aanvallen ook bij andere bedrijven uit kunnen 

voeren. Door het anonimiseren van informatie zou 

dit makkelijker gemaakt kunnen worden voor de 

getroffen bedrijven. 

6 Regeringen moeten bedrijven betrekken bij hun 

verdedigingsplannen. De meeste regeringen richten 

hun beveiliging op regeringszaken en militaire 

doelen, maar een aanval op de bankensector zou 

veel schadelijker zijn. Daarnaast moeten ze hogere 

veiligheidsstandaarden afdwingen voor software. 

7 Uiteindelijk is een verdedigingssysteem afhankelijk 

van het personeel dat het gebruikt: de aanvallen op 

Google laten zien dat menselijk falen het grootste 

gevaar is, en daar kan technologie je niet voor 

behoeden. 

Uitwerking van de vragen 

4. A 

De eerste twee alinea's vertellen ons over een spear

fishing attack, een internetaanval waar Google 

onlangs het slachtoffer van werd. Er wordt gesteld 

dat dit soort aanvallen steeds gebruikelijker wordt: 

regeringsdepartementen hebben te maken met 

zo'n 1.000 aanvallen per maand. Er wordt tevens 

gezegd dat het noodzakelijk is dat er snel actie wordt 

ondernomen, omdat we alleen maar afhankelijker 

worden van het internet. 

Niet B Er wordt hier nergens gesproken over het 

belang van training voor internetgebruikers, 

al zou dat in het geval van de spear-fishing 

attacks misschien wel nuttig zijn. 

Niet C Er wordt hier niets gezegd over het vervolgen 

van cybercriminelen; het gaat alleen over 

internetaanvallen en dat het waarschijnlijk is 

dat het aantal aanvallen alleen maar toe gaat 

nemen in de toekomst. 

Niet D Er wordt hier maar één aanval specifiek 

genoemd; het gaat hier dus niet om een 

uitgebreide beschrijving van tactieken die 

cybercriminelen zouden gebruiken. 

5. A 

De vraag hier is waarom verdediging het belangrijkst 

is in de strijd tegen internetaanvallen. Die reden wordt 

genoemd in par. 3: in de eerste regel wordt gesteld dat 

vergelding (retaliation) geen optie is, omdat er geen 

duidelijkheid is over de identiteit van de aanvallers. 

Men denkt wel dat er een bepaalde dader achter zit, 

maar 'cyberweapons can be used with a degree of 

anonymity'. Met andere woorden, het is moeilijk om 

precies te achterhalen wie er achter een aanval zitten, 

al zijn er wel vaak vermoedens over de daders. Het 

probleem is dus dat je de vijand niet kan identificeren, 

zoals antwoord a aangeeft. 

Niet B Regeringen zijn niet zozeer bang voor 

onenigheid, maar willen dan wel graag zeker 

weten dat ze terecht terugslaan. Zolang er 

geen direct bewijs is dat een bepaalde groep 

verantwoordelijk is voor een cyberaanval, 

zullen de meeste overheden terughoudend 

zijn bij het nemen van tegenmaatregelen. 

Niet C Het gaat hier niet om de bijkomende schade 

die represailles zouden kunnen opleveren, 

maar om het risico dat er terug wordt geslagen 

naar de verkeerde persoon. Het is lastig om de 

daders van een cyberaanval te identificeren, 

dus dat is een risico dat veel overheden (en 

bedrijven) niet aandurven. 

6. B 

In de laatste alinea wordt duidelijk gemaakt dat 

het eigenlijk niet uitmaakt hoeveel tijd en geld een 

bedrijf of overheid in technische verdediging tegen 

internetaanvallen investeert, als het zijn personeel 

niet goed opleidt. De schrijver stelt hier dat de meeste 

succesvolle aanvallen het resultaat zijn van menselijke 

fouten. De meeste aanvallen profiteren niet van 

technische mankementen, maar maken misbruik 

van menselijke zwakheden (human frailty), en daar 

kunnen we ons moeilijk tegen wapenen. 

Niet A Dit is niet de conclusie van het artikel: 

in het artikel wordt juist ingegaan op de 

noodzaak van een goede verdediging tegen 

internetaanvallen. In deze laatste alinea stelt 



de schrijver dat zelfs als je ervoor zorgt dat 

je software niet zomaar te hacken is, je nog 

steeds kwetsbaar kan zijn als je medewerkers 

fouten maken en op die manier het bedrijf 

kwetsbaar maken voor aanvallen. Het maakt 

dus duidelijk dat je software verbeteren en 

jezelf verdedigen niet het antwoord op alle 

problemen is. 

Niet C De 'main line of argument' is dat verdediging 

belangrijker is dan vergelding als het gaat om 

internetaanvallen. Echter, stelt de schrijver in 

de laatste alinea, technologische verdediging 

is niet alles: je kunt je nog zo goed verdedigen 

door de gaten in je website te dichten, als 

je medewerkers de fout ingaan, gaat het 

alsnog mis. Dit betekent echter niet dat de 

schrijver het idee van een goede verdediging 

belachelijk maakt: die verdediging is nog 

steeds belangrijk. Hij stelt alleen dat je je 

tegen menselijke fouten niet zo makkelijk kunt 

wapenen en dat dat altijd de zwakste schakel 

zal blijven. 

Niet D In de laatste alinea wordt een heel nieuw 

probleem aangestipt: dat je verdediging nog zo 

goed kan zijn, maar dat je dan door fouten van 

je medewerkers alsnog gehackt kunt worden. 

Die laatste alinea vat de rest van de tekst dus 

niet samen, dit probleem wordt hier pas voor 

het eerst genoemd. 

Tekst 4 

The bacteria wars 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst gaat over de 'bacteriënoorlog'. Als je 'm 

even snel doorleest, kom je erachter dat het hier gaat 

om het feit dat veel bacteriën resistent zijn geworden, 

en dat onze huidige antibiotica geen effect meer 

hebben - en dat we dus feitelijk in dezelfde situatie 

zitten als een kleine eeuw geleden, toen er nog geen 

antibiotica waren. 

Inhoud per alinea 

1 In deze alinea vertelt de schrijver dat 65 jaar 

geleden de oma van David Livermore nog 

stierf aan de gevolgen van infecties na een 

blindedarmoperatie: men had toen nog geen 

penicilline om dergelijke infecties te behandelen. 

'Welkom in de toekomst', stelt de schrijver. 

2 Het tijdperk van de antibiotica is bijna voorbij (to 

come to a close). Binnen afzienbare tijd zullen 

antibiotica (miracle medicine - wondermedicijn) 

geen effect meer hebben doordat de meeste 

bacteriën die ze moesten bestrijden resistent zijn 

geworden. De schrijver zegt dat dat helaas geen 

overdrijving is: respectabele ('highly serieus') 

tijdschriften als The Lancet schrijven nu over 'het 

einde van de antibiotica'. 

3 Professor Walsh schreef daarin over een gen 

dat momenteel voorkomt in een paar bekende 

bacteriën dat deze bacteriën resistent maakt 

tegen bijna alle beschikbare antibiotica. Het gen 

is al wijdverspreid in India, maar dook recentelijk 

ook op in Groot-Brittannië. Bacteriën met dit gen 

vallen niet te bestrijden en er is geen uitzicht op de 

ontwikkeling van antibiotica die dit wél kunnen. 

4 Het lijkt er ook niet op dat de farmaceutische 

industrie van plan is om te investeren in de 

ontwikkeling van antibiotica die dat zouden 

kunnen: er valt te weinig te verdienen met de 

ontwikkeling van een dergelijk medicijn. 

5 De dokter wiens grootmoeder in de eerste alinea 

genoemd werd, leidt nu het team dat onderzoek 

doet naar antibiotica-resistentie en hij maakt zich 

zorgen (far trom sanguine - verre van optimistisch) 

over de toekomst. 

6 Doktoren zijn zich al lange tijd bewust van 

het gevaar van antibiotica resistentie. Door 

verschillende maatregelen omtrent hygiëne is het 

aantal infecties in ziekenhuizen al teruggedrongen, 

maar Prof Richard James waarschuwt dat deze 

ziekenhuisbacteriën ook buiten de muren van het 

ziekenhuis opduiken. 

7 Daarom moet ook de massa gewaarschuwd worden 

voor het gevaar van bacteriën en het belang van 

hygiëne bij, bijvoorbeeld, voedselbereiding, en het 

belang van handen wassen voor elke maaltijd. 

8 Het is tevens essentieel dat we zuinig zijn op de 

antibiotica die we nu hebben. James stelt voor dat 

er een belasting (tax) moet komen op antibiotica. 

De inkomsten van die belastingheffing kunnen 

dan gebruikt worden voor onderzoek naar nieuwe 

medicijnen. 

9 De vraag is of het een goed idee is om medicijnen 

te belasten, zeker in armere landen. James zegt 

echter dat er iets gedaan moet worden, en dat dit 

een mogelijkheid is . 

10 Walsh zegt ook dat het tijd is dat er actie 

ondernomen moet worden door zowel regeringen, 

de Europese Unie als farmaceutische bedrijven om 

in de gaten te houden waar ter wereld resistentie 

groeit en hoe daar oplossingen voor te vinden. 



11 Het ziet er vooralsnog naar uit dat de mensheid de 

strijd tegen bacteriën niet gaat winnen; dat we op 

zijn best gelijkspel (a draw) halen. 

Uitwerking van de vragen 

7. 1 Niet 

Er staat in de eerste alinea alleen dat de medische 

wetenschap 100 jaar geleden niet in staat was om 

bacteriële aandoeningen te bevechten; er waren nog 

geen antibiotica. 

2 Niet 

Er wordt in deze alinea's duidelijk gemaakt dat de 

kans groot is dat we binnenkort ons weer niet kunnen 

wapenen tegen deze bacteriën, omdat veel bacteriën 

resistent zijn geworden tegen onze antibiotica. 

3 Niet 

Het probleem is dat het artikel van The Lancet niet 

overdreven is: 'Hyperbole? Unfortunately not' (Een 

overdrijving? Helaas niet), stelt de schrijver. 

4 Wel 

NDM-1 is het gen waar Walsh over heeft gepubliceerd. 

Dit gen maakt bepaalde veel voorkomende bacteriën 

resistent tegen de antibiotica die we nu gebruiken. 

5 We/ 

Walsh zegt dat dit mogelijkerwijs het einde is ('this is 

potentially the end'): we hebben geen enkel zicht op 

antibiotica die het gen NDM-1 wel kunnen bestrijden. 

8. De twee feiten die hierbij van belang zijn, zijn 'pharma 

found itself twisting and turning down blind alleys' en 

'there is just no money in it'. 

Oftewel, de farmaceutische industrie heeft in het 

verleden weinig vooruitgang geboekt met zijn 

onderzoek naar nieuwe antibiotica en is daarom niet 

genegen om er nog meer tijd en geld in te investeren. 

'Blind alley' (doodlopende weg) betekent dat ze 

telkens weer vastliepen en geen resultaat behaalden. 

Daarnaast is het blijkbaar winstgevender om te 

investeren in onderzoek naar medicijnen die mensen 

hun leven lang gebruiken in plaats van een week of in 

ieder geval een korte periode. 

9. A 

Dr Livermore is niet erg optimistisch. In het tweede 

deel van de zin kun je lezen dat we bezig zijn aan de 

laatste restjes: 'we' re sera ping the bottom of the 

barrel' en hij is 'far trom sanguine' (allesbehalve 

optimistisch) over de toekomst. Het tweede deel van 

de zin begint met 'but'. Dat betekent dat er in het 

eerste deel van de zin dus iets moet staan dat nog 

enigszins positief is. De zin 'it may not be over yet' 

(het is misschien nog niet het einde) is dan het meest 

passend. 

Niet B Het eerste deel moet overeenkomen met de 

teneur van de rest van het verhaal van Dr 

Livermore, en dat is verre van optimistisch. 

Het is dan niet logisch dat hij iets zou zeggen 

als 'het is de medische wetenschap tot nu 

toe altijd nog gelukt om een oplossing te 

vinden'; dat zou juist blijk geven van een zeker 

optimisme. 

Niet C Dr Livermore maakt juist duidelijk dat de 

situatie wel heel dringend is: In de komende 

tien jaar, zegt hij, werkt waarschijnlijk geen van 

de nu aanwezige antibiotica meer, dus er moet 

heel snel iets gebeuren. 

10.B 

James stelt dat het in het verleden ('people of my 

generation' - mensen van mijn leeftijd) gebruikelijk 

was om kinderen te leren dat ze voor elke maaltijd 

hun handen moesten wassen. Hij zegt in het eerste 

deel van deze alinea dat het nu weer noodzakelijk is 

dat mensen leren over infecties en hygiëne, omdat die 

kennis blijkbaar verloren is gegaan. Hij zegt hier dus dat 

het tegenwoordig blijkbaar niet meer gebruikelijk is om 

kinderen te leren dat ze hun handen moeten wassen 

voor het eten, en dat bepaalde hygiëne in de keuken 

bij het bereiden van voedsel ook verloren is gegaan, 

waardoor infecties sneller toe kunnen slaan. 

Niet A Hij suggereert juist dat kinderen tegenwoordig 

niet meer geleerd wordt hun handen te 

wassen voor het eten: dat is iets wat, denkt 

hij, alleen mensen van zijn leeftijd nog geleerd 

hebben. 

Niet C Het is juist niet zorgwekkend dat kinderen 

werd geleerd hun handen te wassen: 

dergelijke hygiëne kan er juist voor zorgen dat 

infecties minder snel om zich heen grijpen. 

Niet D James stelt juist dat zaken als handen wassen 

en andere hygiënische maatregelen niet 

overbodig (superfluous) zijn: dergelijke kleine 

dingen kunnen juist voorkomen dat infecties 

om zich heen grijpen en moeten daarom 

(weer) aangeleerd worden. 

11.1 Wel 

Dit staat halverwege par. 8: 'if you ". a tax'. Antibiotica 

worden hier vergeleken met olie: ze zijn een hulpbron, 

iets wat we dringend nodig hebben, en waar we dus 

zuinig mee moeten zijn. 

2 Niet 

Er staat nergens dat de farmaceutische bedrijven beter 

zouden worden van zo'n belasting. 



3 Wel 

In de laatste zin van par. 8 staat 'the proceeds could 

fund new drug development': de opbrengsten 

kunnen gebruikt worden voor onderzoek naar nieuwe 

medicijnen. 

4 Niet 

Over de arme landen wordt alleen gezegd dat de 

mensen daar nog moeilijker aan antibiotica zullen 

kunnen komen als er een belasting op geheven wordt. 

12.A 

Het gaat hier om het monitoren van 

antibioticaresistentie. Walsh zegt dat regeringen, 

farmaceutische bedrijven en de EU samen in de 

gaten moeten gaan houden welke bacteriën waar 

op de wereld resistent worden zodat er dan meteen 

ingegrepen (intervention) kan worden. 

Niet B Het gaat hier niet om weerstand (resistance) 

tegen antibiotica onderzoek, maar om 

resistentie van bacteriën: dit moet in kaart 

gebracht worden, zegt W.alsh, zodat er 

effectief opgetreden kan worden. 

Niet C Er is ook geen weerstand tegen een Europese 

aanpak van het probleemWalsh zegt dat de 

EU ook mee moet doen aan het monitoren 

van antibiotica resistentie: niet alleen de 

farmaceutische industrie en losse regeringen. 

Er moet een gezamenlijke poging komen 

om onze huidige beschikbare antibiotica te 

beschermen. 

Niet D Er is geen sprake van weerstand tegen het 

idee om belasting te heffen op antibiotica: dit 

is gewoon een suggestie die geopperd is in de 

strijd tegen antibioticaresistentie. 

Tekst 5 

A heated debate 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst gaat over klimaatverandering, zoals 

bovenaan de 'echte' titel staat. Deze echte titel is 'A 

heated debate', een verhit debat, en verwijst dus 

zowel naar die klimaatverandering als naar de discussie 

die eromheen gevoerd wordt. 

Als je de tekst even snel doorleest, zie je dat het hier 

gaat over een discussie binnen de wetenschap en 

dat het niet ongebruikelijk is dat wetenschappers 

het met elkaar oneens zijn. Je kunt hier tevens lezen 

dat het doorgaans niet heel veel uitmaakt, en dat 

de discussie na verloop van tijd wordt beslecht door 

betere onderzoeksmethodes of nieuwe theorieën. Het 

grote verschil nu is echter dat de discussie over het wel 

of niet bestaan van klimaatverandering wél van groot 

belang is; het is niet alleen maar een wetenschappelijk 

punt van discussie, er hangen belangrijke politieke 

punten aan en die kunnen belangrijke gevolgen 

hebben. 

Inhoud per alinea 

1 In de eerste alinea wordt de vraag 'wat is 

waarheid?' gesteld, en de schrijver stelt dat 

deze Bijbelse uitspraak net zo goed over de 

klimaatveranderingdiscussie had kunnen gaan. 

2 De meerderheid van de wetenschappers is het 

erover eens dat klimaatverandering bestaat, en 

veroorzaakt wordt door de mens, door uitstoot 

(emission) van C02 en andere gassen. Een kleine 

minderheid is echter nog sceptisch; zij stellen dat 

de opwarming van de aarde iets is wat altijd al 

periodiek is gebeurd en dat er te weinig bewijs is 

dat de mens hiervoor verantwoordelijk is. 

3 Dergelijke discussies zijn niet ongebruikelijk onder 

wetenschappers (commonplace: gewoon), maar 

meestal worden ze na verloop van tijd beslecht 

doordat er meer gegevens worden verzameld of 

nieuwe theorieën worden ontwikkeld. De discussies 

kunnen soms verhit zijn, maar dat maakt niet veel 

uit omdat het meestal niet van groot belang is. 

4 In het geval van klimaatverandering is de discussie 

echter wel van groot belang (the stakes could 

scarcely be higher - de inzet kon nauwelijks 

hoger zijn). De uitkomst bepaalt ook in grote 

mate het politieke debat over de uitstoot van 

broeikasgassen, en kan de reputatie van zowel 

politici als wetenschappers schaden, nog 

daargelaten dat er een hoop geld mee gemoeid is. 

5 Sceptici stellen dat deze verantwoordelijkheid 

het debat beïnvloedt: dat wetenschappers zich 

gedwongen voelen om het meerderheidsstandpunt 

aan te hangen (to bolster the majority view). Een 

recent schandaal bevestigde die vrees nog eens. 

6 In dit artikel wordt duidelijk gemaakt dat 

de relatie tussen politiek en wetenschap 

ongemakkelijk is. Voor politici was de oprichting 

van het lntergovernmental Panel on Climate 

Change een goed idee omdat het hen een 

wetenschappelijke basis voor hun beleid gaf, maar 

voor wetenschappers was het een minder handige 

combinatie. 

7 Sommigen stellen dat het in het algemeen belang 

is om wetenschappelijke onenigheid de kop in te 

drukken (to sifence - het zwijgen opleggen) als 



dat algemeen belang te groot is, zoals in het geval 

van AIDS. Toen dat opdook, had men eerst ook 

te weinig wetenschappelijk bewijs voor hoe het 

verspreid werd, wat sommige politici aangrepen 

als een reden om niets te doen om de verspreiding 

tegen te gaan, met honderdduizenden doden tot 

gevolg .. 

8 In het geval van AIDS lag de desinformatie 

vooral aan de politici, maar een leider die koppig 

de andere kant opkijkt vindt altijd wel een 

wetenschapper die hem steunt. 

9 De redacteur stelt hier dat klimaatverandering 

een serieus probleem is en dat de politiek er alles 

aan moet doen om het probleem in te perken. Zijn 

krant gelooft echter niet dat klimaatverandering 

een vaststaand feit is, aangezien er geen 

vaststaande feiten zijn in de wetenschap. 

Theorieën moeten constant bijgesteld worden 

op basis van nieuw bewijs, en dat is de taak van 

wetenschappers: zij moeten alles in twijfel blijven 

trekken. 

Uitwerking van de vragen 

13.C 

In de eerste regel wordt gevraagd wat 'waarheid' nou 

eigenlijk is. Het gaat hier dus om de beoordeling van 

wat waar of echt is, en hoe je dat bepaalt. Dat is een 

subjectieve kwestie, de waarheid van de een is de 

waarheid van de ander niet. 

Niet A Het gaat hier niet om bedrog (deceit): het 

gaat hier alleen om de interpretatie van feiten 

die tot de waarheid zouden moeten leiden. Er 

wordt hier gesteld dat de waarheid niet per 

se een vaststaand feit is, maar iets dat door 

vele factoren wordt beïnvloed en waar je op 

verschillende manieren tegenaan kan kijken. 

Niet B Sound judgement (gezond verstand) lijkt hier 

in eerste instantie te passen, aangezien het 

hier gaat om het beoordelen van wat wel of 

niet waar is. Echter, de vraag die in de eerste 

alinea gesteld wordt is niet of mensen hun 

gezond verstand gebruiken, maar hoe we 

beoordelen wat wel en niet 'waar' is en hoe 

we dat bepalen. 

Niet D Het gaat hier niet om het feit dat de woorden 

van Pontius Pilatus nog steeds actueel zijn, 

maar om wat hij zei. De schrijver wil duidelijk 

maken dat het nu, net zoals in de tijd van 

Pontius Pilatus, vaak moeilijk is om vast te 

stellen wat precies 'waar' is. 

14.B 

In alinea 3 kun je lezen dat het meestal niet zo'n 

probleem is dat wetenschappers het met elkaar 

oneens zijn: 'the stakes are normally rather low' -

het gaat normaliter niet om belangrijke zaken. In 

alinea 4 kun je echter lezen dat het in het geval van 

klimaatverandering wél om een heel belangrijke zaak 

gaat: the stakes [ ... ] could scarely be higher - het 

belang kon haast niet groter zijn. Daarom moet er in 

gap 14 een woord komen dat dat contrast duidelijk 

maakt, en 'however' geeft dat het beste weer. 

Niet A Consequently betekent als gevolg daarvan. 

Er is hier echter geen sprake van een 

oorzaak-gevolg beschrijving: de schrijver 

stelt alleen dat de meeste twistpunten van 

wetenschappers niet echt belangrijk zijn voor 

de samenleving, maar dat dat in het geval van 

klimaatverandering niet opgaat. 

Niet C Je gebruikt indeed om de waarheid van iets 

dat eerder genoemd is te benadrukken. Als in 

alinea 4 iets had gestaan over een onbelangrijk 

twistpunt onder wetenschappers, dan had 

het prima gepast, maar het gaat hier juist om 

een twistpunt dat niet past in het plaatje dat 

geschetst wordt in alinea 3. 

Niet D Je gebruikt paradoxically als er sprake is van 

een schijnbare tegenstelling : iets dat op het 

eerste gezicht niet juist of passend lijkt. Dat is 

hier niet het geval: er is hier sprake van een 

situatie die niet past in het beeld dat werd 

geschetst in alinea 3. 

15.C 

In alinea 5 kun je lezen dat wetenschappers het 

gevoel hebben dat ze onder grote druk staan om het 

meerderheidsstandpunt te steunen, en eventuele 

feiten die dat standpunt niet versterken, achter 

te houden. Die druk komt van de politiek en de 

samenleving: ze ervaren een verantwoordelijkheid 

(responsibility) om de reputatie van andere 

wetenschappers en politici niet te schaden. 

Niet A Het gaat er hier niet om of de wetenschap 

iets kan veranderen aan de opwarming van de 

aarde, maar om de vraag of wetenschappers 

momenteel de vrijheid voelen om hun twijfels 

over het bestaan van klimaatverandering 

te uiten: er wordt hier gesuggereerd dat 

wetenschappers onder grote druk staan om 

het meerderheidsstandpunt te steunen: 

klimaatverandering bestaat en wordt 

veroorzaakt door de mens. 

Niet B Het gaat er hier niet om dat bewijs vervalst 

wordt, maar dat wetenschappers grote druk 

voelen om het meerderheidsstandpunt te 

steunen, en daarom bewijs dat dat standpunt 

tegenspreekt, te verzwijgen. 



Niet D Het gaat er hier niet om dat mensen moeten 

bewijzen dat klimaatverandering een 

belangrijke kwestie is (the relevance - het 

belang) of niet: het gaat er hier om dat 

wetenschappers grote druk voelen om het 

meerderheidsstandpunt te steunen. 

16.C 

Het gaat hier om de redenen waarom de combinatie 

politiek en wetenschap een ongemakkelijke is. Je 

leest in deze alinea dat de politiek behoefte heeft 

aan zekerheden waarop ze hun beleid kunnen 

bouwen: ze hebben behoefte aan wetenschappelijke 

onderbouwing van hun beleid. In de laatste regel van 

deze alinea kun je echter lezen dat de wetenschap 

alleen vooruitgang boekt door bestaande theorieën 

in twijfel te trekken en geaccepteerde theorieën 

(orthodoxies) omver te werpen. 

Niet A De schrijver zegt niet dat de politiek feiten 

verzint: hij zegt hier juist dat politici baat 

hebben bij vaststaande feiten, en dat ze 

kloppende feiten willen hebben om hun beleid 

op te baseren. Wetenschappers kunnen echter 

lang niet altijd die feiten leveren, omdat de 

wetenschap en wetenschappelijke inzichten 

telkens veranderen door nieuwe onderzoeken. 

Niet B Wetenschappers kunnen geen antwoorden 

leveren, zegt de schrijver: ze leveren alleen 

ideeën en theorieën, maar die zijn nooit 

vaststaand: nieuw onderzoek kan telkens weer 

nieuwe theorieën opleveren. 

Niet D Er wordt hier niets gezegd over de verdeel

en-heers praktijken van politici; de schrijver 

zegt alleen dat politici graag vaststaande feiten 

hebben om hun beleid op te baseren, en 

17.B 

die graag van wetenschappelijke thinktanks 

krijgen zoals het genoemde Panel. 

In alinea 7 wordt een bekend voorbeeld genoemd 

van een discussie onder wetenschappers die grote 

politieke en maatschappelijke gevolgen had. Het 

gaat hier om de oorzaken en verspreiding van AIDS, 

waarover de wetenschap het in eerste instantie niet 

eens was. Dit leidde er in sommige landen toe dat er 

geen maatregelen werden genomen om de ziekte te 

bestrijden. Dit voorbeeld wordt genoemd om duidelijk 

te maken dat onenigheid onder wetenschappers 

misbruikt of gebruikt kan worden voor een politieke 

agenda. Er wordt echter ook gesteld dat het algemeen 

belang gebaat is bij discussie en vraagtekens in 

wetenschappelijke kringen, zelfs als er misbruik van 

gemaakt kan worden. Dat misbruik valt dan de politice 

te verwijren, niet de wetenschappers. 

Niet A Er moet juist geen overeenstemming zijn over 

hoe wetenschappelijk bewijs vergaard en 

geïnterpreteerd moet worden: de schrijver 

stelt juist dat er telkens discussie moet zijn om 

vooruitgang te blijven boeken en scherp te 

blijven. 

Niet C Er wordt nergens gesuggereerd dat er bewijs 

of theorieën worden vervalst: het gaat er hier 

om dat sommige politici wetenschappelijke 

theorieën gebruiken om hun eigen agenda 

een legitiem tintje te geven. Deze theorieën 

hoeven niet gebaseerd te zijn op onjuiste 

gegevens; ze zijn alleen theorieën die in de 

meeste gevallen niet door het gros van de 

wetenschappers gedeeld worden. 

Niet D Er wordt niet gezegd dat politici 

wetenschappers omkopen: alleen dat politici 

altijd wel een wetenschapper vinden die 

18.C 

hun inzichten deelt, als ze maar lang genoeg 

zoeken. 

De redacteur breekt in dit artikel een lans voor de 

klimaatsceptici: hij stelt dat het belangrijk, zelfs 

noodzakelijk is, dat wetenschappers verschillende 

meningen zijn toegedaan, ook al kan dat onaangename 

politieke gevolgen hebben. Hij zegt dat de wetenschap 

juist vooruitgang boekt doordat er vaak onenigheid 

is tussen wetenschappers: zo blijven zij theorieën 

toetsen en nieuw bewijs aandragen om theorieën te 

verbeteren of te vervangen. Klimaatsceptici zijn dus 

nodig om de wetenschap gezond te houden. 

Niet A De schrijver vindt juist niet dat we één 

keuze moeten maken en daar aan vast 

moeten houden: hij vindt juist dat we scherp 

moeten blijven en telkens nieuwe theorieën 

en bewijzen moeten blijven onderzoeken 

om onze mening bij te stellen. Hij stelt dat 

wetenschap dynamisch is en telkens blijft 

veranderen, en dat die verandering gebaat is 

bij discussie. 

Niet B Het gaat er niet om wat de politiek doet: de 

schrijver vindt de politiek van ondergeschikt 

belang in dezen. Hij wil met dit artikel juist 

duidelijk maken dat de klimaatsceptici een 

belangrijke rol hebben in het scherp houden 

van de wetenschappelijke discussie: juist 

doordat er discussie is onder wetenschappers 

blijft iedereen hard werken om theorieën te 

verfijnen en aan te scherpen en extra bewijs 

aan te dragen om kritiek te weerleggen. Het 

gaat er niet om welke keuze politici maken en 

of ze een keuze maken, maar dat er discussie 

blijft bestaan. 



Tekst 6 
School report 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst heeft als titel School report (schoolrapport), 

en het is een recensie van twee boeken: het boek The 

Learning Gom�: A Teacher's lnspirational Story van 

Jonathan Smith en Bad Boys, Bad Men: Confronting 

Antisocia/ Personality Disorder van Donald Black en C 

Lindon Larson. 

Beide boeken hebben, als we de titel mogen 

geloven, iets te maken met onderwijs of school. Van 

het eerste boek is dat duidelijk: het is geschreven 

door een docent en gaat blijkbaar over hoe op een 

inspirerende manier les te geven. Het tweede boek 

gaat over antisocial personality disorder - antisociale 

persoonlijkheidsstoornis. De recensie is geschreven 

door Francis Gilbert. 

Als je de tekst even snel doorleest, kom je erachter 

dat het grootste deel van de recensie over het boek 

van Jonathan Smith gaat; de eerste acht alinea's 

zijn gewijd aan zijn boek, en de recensent is niet erg 

onder de indruk van zijn werk. Het boek van Black en 

Larson vindt Gilbert echter ook niet erg overtuigend 

(unconvincing). 

Om te zien wat hij precies van de boeken vindt en 

waarom, ga je de tekst per alinea bestuderen. 

Inhoud per alinea 

1 In de eerste alinea ontdekken we dat de recensent 

zelf docent is ('having taught for a number of 

years'), en dat hij daarom verschillende types 

docenten kan onderscheiden. Hij noemt in deze 

alinea de time-servers - de docenten die al heel 

lang lesgeven, de 'fossielen', en beschrijft in de 

eerste alinea een soort time-server: de ontevreden 

(disgruntled) soort. Hij stelt dat je de meeste 

docenten van deze soort in de scholen in de steden 

kunt vinden (inner-city schools zijn meestal de 

'moeilijke' scholen - de scholen met veel kinderen 

met problemen of problematische achtergrond en/ 

of minder motivatie om te studeren), maar dat ze 

ook op de 'betere' scholen voorkomen. 

2 De andere soort time-server is de tevreden 

soort. Deze is veel zeldzamer, zegt Gilbert. Ze zijn 

vaak toegewijd aan het vak (have a vocation tor 

teaching) en voelen zich moreel superieur. Als ze 

in een wat vrijere school werken, worden ze vaak 

gezien als streng; in scholen met strikte regels 

zijn ze vaak de docenten die zichzelf graag horen 

praten. 

3 De schrijver van het eerste boek maakt deel uit 

van de laatste groep. Smith is een docent op een 

particuliere jongensschool (public school tor boys) 

in Kent. (Een public school is een prticuliere school 

waar de ouders vaak veel geld voor moeten betalen 

en waar dus doorgaans alleen jongens op zitten uit 

de midden en hogere klasse. Klassen in dergelijke 

scholen zijn kleiner dan in de gewone staatsscholen 

en er zijn doorgaans strikte regels, maar er is ook 

voldoende geld om te investeren in leermiddelen, 

docenten en andere faciliteiten die je op een 

'gewone' school niet aan zult treffen). 

De recensent vraagt zich af waarom Smith's 

uitgever dacht dat Smith iets van belang (of 

import) te zeggen had over lesgeven; de schrijver 

noemt zijn ervaring heel erg beperkt (extremely 

limited) omdat hij blijkbaar alleen maar in 

collegevorm (een verhaal houden in plaats van 

interactie stimuleren) heeft lesgegeven aan kleine 

groepjes ontvankelijke (receptive) studenten. De 

schrijver vindt het vreemd dat Smith, ondanks het 

feit dat hij zulke handelbare (tractable) studenten 

heeft, nooit experimenten heeft gedaan met 

groepswerk of iets dergelijks. 

4 Gilbert stelt dat Smith's manier van lesgeven vooral 

bestaat uit tegen zijn klassen praten. Hij houdt wel 

discussies maar die worden strikt geleid door de 

docent. Daarom gaan zijn tips over lesgeven vooral 

over hoe je dergelijke discussies of verhalen in 

goede banen leidt. 

5 Smith probeert weinig nieuws en heeft in de loop 

der jaren een aantal gewoontes uit luiheid (lazy 

ha bits) ontwikkeld, die ook terugkomen in zijn 

boek. Dat zijn de gemiste kansen in dit boek, stelt 

Gilbert. 

6 Om dit te illustreren zegt Gilbert dat Smith 

bijvoorbeeld zijn 'beroemde' leerlingen - leerlingen 

die later bekende schrijvers zijn geworden- had 

kunnen interviewen over hoe zij zijn manier 

van lesgeven ervaren hebben. In plaats daarvan 

vermeldt hij alleen trots dat hij hen literatuurles 

gegeven heeft. 

7 Al heeft Smith wel een zeker talent en ervaring als 

schrijver, hij lijkt niet bereid te zijn verder te kijken 

naar de omstandigheden die het hem mogelijk 

maken om een dergelijk leven te leiden: hij levert 

nergens kritiek op de elitaire en snobistische 

achtergrond van de Britse privéschool (these 

august institutions - deze verheven instellingen). 



8 Dat zou echter geen verrassing moeten zijn, 
aangezien het grootste deel van de mensen die 
hoge posities bekleden in Groot-Brittannië, op 
dit soort scholen heeft gezeten. En deze mensen 
gaan ervan uit dat alleen op deze scholen 'echt' 
onderwezen wordt. 

9 De recensent zegt dat hij betwijfelt of Smith ooit 
echt moeilijke studenten gehad heeft, al zegt hij 
van wel. Gilbert zegt dat the aggressive antics (het 

agressieve gedrag) waar hij over las in het tweede 
boek, Bad Boys Bad Men, veel meer overeen 
kwam met de excesses (uitspattingen; uitwassen; 

buitensporig gedrag) dat hij vaak tegenkwam op de 
staatsscholen in de binnenstad waar hij lesgaf. 

10 Donald Black, een van de schrijvers van Bad 

Boys Bad Men, is een professor in de psychiatrie 
aan de universiteit van lowa. In het boek stelt 
hij dat een antisociale persoonlijkheidsstoornis 
begint in de kindertijd of vroege puberteit, en 
zich uit (manifests itself) op allerlei vlakken in 
het leven. Hij noemt hierbij unconvincing (niet 

overtuigend) bewijs dat de stoornis erfelijk is (may 

be genetically transmitted), en dat mannen met 

de stoornis (afflicted men) een gebrek (deficit) 

hebben aan de neurotransmitter serotonine. 

11 De recensent verbindt hier de twee boeken aan 
elkaar: hij probeert te bedenken waarom Smith in 
zijn boek nergens een dergelijke stoornis noemt . 
Hij is ervan overtuigd dat ('no amount of science 
can dissuade me from the belief that ".')een 
antisociale persoonlijkheidsstoornis het resultaat 
is van de strikte klassemaatschappij in het westen: 
dat kinderen van mensen uit een hoge klasse, die 
hun kinderen naar geprivilegieerde privéscholen 
kunnen sturen, over het algemeen deel uit blijven 
maken van de heersende klasse, terwijl de kinderen 
van de lagere klasse slechts met de grootste moeite 
daaruit kunnen ontsnappen. 

Uitwerking van de vragen 

19.A 
1 Waar 

In de eerste twee alinea's beschrijft de recensent 
de time-servers in the classroom - de twee soorten 
docenten die al jaren lesgeven. De eerste soort is de 
ontevreden soort die niet meer wegkomt uit het vak 
omdat ze er zelf niet aan werken of de kwaliteiten 
niet hebben, de tweede soort is de tevreden soort 
die graag lesgeeft en zichzelf ook als een superieure 
docent ziet. 

2 Niet waar 

Er wordt hier niets gezegd over het lesgeven in 
verschillende situaties of achtergronden: het gaat 
alleen om de verschillende types docenten die er zijn, 
en er wordt gesteld dat die overal kunnen voorkomen 
(al is de ontevreden docent vaker te vinden op de 
'moeilijke' scholen). 

1 is waar, 2 is niet waar: antwoord a is correct. 

20.C 
De schrijver zegt in de regel voor gap 20 dat het niet 
meteen duidelijk (immediately obvious) is waarom 
Smith's uitgever dacht dat Smith iets belangwekkends 
te vertellen heeft over onderwijzen. In de regel na 
gap 20 zegt hij dat Smith's ervaring met lesgeven 
zeer beperkt is. Het woord in gap 20 moet dus een 
bevestigend en verbindend woord zijn d.at duidelijk 
maakt waarom het zo verbazingwekkend is dat dit 
boek is uitgegeven. Het woord 'in fact' wordt gebruikt 
om duidelijk te maken dat je juist het tegenovergesteld 
zou verwachten, dat het boek niet zou zijn uitgegeven, 
omdat Smith maar zeer beperkt ervaring heeft met 
'echt' lesgeven (volgens Gilbert dan). 
Niet A Admittedly (toegegeven), wordt gebruikt als 

er toch nog een reden zou zijn om het boek 
wel uit te geven, bijvoorbeeld als de recensent 
iets had geschreven als 'admittedly, Smith 
has decades of teaching experience'. Hij zegt 
echter in deze zin dat Smith juist geen echte 
onderwijservaring heeft in zijn ogen. 

Niet B However (echter) wordt gebruikt om een 
tegenstelling in te leiden. Je zou het kunnen 
gebruiken in een zin als 'However, the 
publishers failed to notice Smith's lack of 
experience ".'. De zin na gap 20 geeft echter 
aan waarom de schrijver vindt dat het volledig 
onterecht is dat Smith wordt gepresenteerd 
als een ervaren docent. 

Niet D Likewise (op dezelfde manier) wordt gebruikt 
om een analogie, een zelfde soort situatie, in 
te leiden. Je zou het kunnen gebruiken als de 
schrijver hier met een ander voorbeeld van 
een onterecht uitgegeven boek kwam. Hier wil 
de schrijver echter alleen verklaren waarom hij 
het verrassend vindt dat de uitgevers dachten 
dat Smith iets belangrijks te melden had: 

21. D 

Gilbert zegt dat Smith's onderwijservaring zeer 
beperkt is. 

In alinea 3 kun je lezen dat Smith maar op één manier 
lesgeeft. Hij legt 'a shocking reluctance to experiment' 

aan de dag - hij is niet bereid om te experimenteren. 
Groepswerk vindt hij al snel te chaotisch worden, wat 
hem in de ogen van de recensent nog conservatiever 
maakt dan 'a traditionalist such as Chris Woodhead'. 



Niet A De schrijver zegt nergens dat Smith cynisch is: 

hij ziet zichzelf juist als een bevlogen docent. 

Het is echter zijn manier van lesgeven die de 

recensent hier bekritiseert: dat Smith alleen 

maar praat tegen zijn studenten over de stof, 

en alle 'experimentele' manieren van lesgeven, 

zoals groepswerk, weigert uit te proberen, 

ook al heeft hij groepjes zeer handelbare 

leerlingen. 

Niet B Smith zegt nergens dat hij vindt dat 

literatuuronderwijs te weinig aandacht krijgt 

op scholen: het gaat in het boek alleen over 

hoe Smith literatuurles geeft. 

Niet C Er wordt hier niet gezegd dat Smith's 

methodes alleen werken met volwassen 

(mature) leerlingen of leerlingen die zich 

volwassen gedragen; Smith geeft weliswaar 

les aan zeer handelbare/ makkelijke, jongens, 

maar dat is niet het punt dat de schrijver hier 

wil maken. Het gaat hier vooral om de vorm 

van lesgeven die Smith gebruikt: 'lecturing to 

largely receptive, selected boys' - een verhaal 

houden (over zijn favoriete schrijvers) aan een 

selecte groep jongens die min of meer open 

staan voor wat hij te vertellen heeft. 

22.C 

In alinea 4 kun je lezen dat Smith het vooral interessant 

vindt om college te geven: tegen zijn klassen te praten, 

in plaats van interactie te stimuleren. Al maakt hij 

wel gebruik van klassendiscussies, ook hierbij is de 

leidende rol weggelegd voor de docent. De docent 

staat centraal (to be the focal point). 

Niet A Het gaat er hier niet om of groepswerk beter 

is dan in collegevorm lesgeven: het gaat er 

hier om dat Smith een duidelijke voorkeur 

heeft voor een manier van lesgeven waarbij de 

docent centraal staat en alle aandacht gericht 

is op de docent. Hoewel de recensent duidelijk 

laat merken dat hij geen voorstander is van 

deze manier van lesgeven, vergelijkt hij het 

niet met andere methodes. 

Niet B De manier van lesgeven van Smith is niet 

leerlinggericht: het gaat vooral om zijn rol 

als docent en leider. Hij zegt nergens dat zijn 

manier van lesgeven de beste is voor zijn 

leerlingen, het gaat hem er alleen om om 

duidelijk te maken hoe hij lesgeeft en dat dat 

de beste manier is. 

23. Dat hij {bekende) oud-leerlingen van Smith aan het 

woord laat (over wat zij van zijn onderwijs/hun 

schooltijd vonden). 

De recensent zegt hier dat het interessanter was 

geweest als Smith, in plaats van alleen zichzelf op 

de borst te kloppen omdat hij aan nu bekende 

schrijvers heeft lesgegeven, aan die bekende mensen 

had gevraagd hoe zij terugkijken op hun schooltijd. 

Smith zegt trots dat hij les heeft gegeven aan een 

nu bekende schrijver (novelist), een dichter en een 

dichter-uitgever, maar zegt nergens hoe deze mensen 

terugkijken op hun schooltijd. Als Smith dapperder 

(more courageous / a little braver) was geweest, had 

hij zijn grenzen wat verlegd en dat wel gedaan, in 

plaats van alleen zijn eigen observaties op te schrijven. 

24.A 

In de laatste regel van alinea 7 zegt de schrijver dat 

Smith op geen enkele wijze kritiek levert op de elitaire 

en snobistische achtergrond van de Britse privéschool. 

Je moet de twee beweringen toetsen aan deze laatste 

regel. 

1 Waar 

In de regel voorafgaand aan de laatste regel van alinea 

7 staat dat Smith niet bereid is om vraagtekens te 

zetten bij de gevestigde orde in Groot-Brittannië. Dat 

is eigenlijk precies hetzelfde wat er gezegd wordt in de 

laatste regel; deze laatste regel weidt dus verder uit 

over wat er eerder gezegd werd. 

2 Niet waar 

Er is hier geen sprake van ironie: de schrijver stelt niet 

dat het vreemd is dat Smith niet meer kritisch is op het 

idee achter de Britse privéschool. 

Alleen de eerste bewering is waar, dus antwoord a is 

correct. 

25.D 

Alinea 8 geeft een verklaring voor Smith's gedrag: 

voor het feit dat hij en zijn uitgever niet kritischer zijn 

en kritiek leveren op of hun vraagtekens zetten bij 

het elitaire karakter van de privéschool en de Britse 

klassenmaatschappij. Gilbert zegt hier dat het niet 

vreemd is dat dit gebeurt, aangezien zowel de uitgever 

als alle andere mensen in hoge posities in Groot

Brittannië waarschijnlijk op een privéschool hebben 

gezeten en zij er van overtuigd zijn dat alleen op deze 

scholen echt goed onderwijs wordt gegeven" 

Niet A Gilbert zegt hier alleen dat haast alle mensen 

in de heersende klasse in Groot-Brittannië 

op een privéschool hebben gezeten, en dat 

zij hierdoor deze manier van lesgeven als 

normaal beschouwen. Zij beschouwen hun 

succes niet als het gevolg van deze opleiding, 

zij zien deze opleiding als normaal. 

Niet B Gilbert zegt hier niet dat mensen succesvol 

worden doordat ze naar een privéschool 

zijn gegaan, maar dat de heersende klasse 

hun kinderen naar een dergelijke eliteschool 

stuurt en dat ze van daaruit doorstromen 

naar invloedrijke banen. Het gaat er in deze 

alinea om dat de elite het normaal vindt dat 



ze elite zijn en dat zij de manier van lesgeven 

op privéscholen als de enige echte manier van 

lesgeven zien. 

Niet C Er wordt hier niet gezegd dat de elite hun 

status niet wil opgeven; het gaat er hier om 

dat er een duidelijke scheiding is in de Britse 

samenleving, en dat de heersende klasse hun 

manier van leven als normaal beschouwt, en 

hun opleiding en de manier waarop ze les 

hebben gekregen ook als normaal zien. Er is 

weinig uitwisseling tussen de verschillende 

klassen. 

26. 1) genetische factoren/ erfelijkheid 

2) een gebrek aan serotonine 

Hij zegt aan het eind van alinea 10, 'ASP may be 

genetically transmitted' - de stoornis zou erfelijk 

kunnen zijn. 

Daarnaast zegt hij in de daaropvolgende regel data 

deficit of the neurotransmitter serotonin de stoornis 

zou kunnen veroorzaken. 

In de eerste helft van de alinea wordt de stoornis 

alleen omschreven: hier staat alleen wanneer hij 

zich voor het eerst uit (in de kindertijd of vroege 

adolescentie), en hoe hij zich uit. 

27.C 

Het gaat er in deze alinea om dat er weinig tot geen 

sociale mobiliteit is in Groot-Brittannië. Dit wordt 

samengevat door de recensent in de laatste regel: 

'if you are born "" it is very hard to escape'. Dit 

systeem wordt mede dankzij de privéscholen in stand 

gehouden. 

Niet A Dit citaat gaat alleen over het feit dat Smith 

in zijn boek geen persoonlijkheidsstoornissen 

noemt. Waar het de recensent hier echter 

om gaat is dat er weinig tot geen sociale 

mobiliteit is in Groot-Brittannië: kinderen 

van de heersende klasse worden de nieuwe 

· heersende klasse, en sturen hun kinderen 

weer naar privéscholen, en kinderen van de 

lagere klasse blijven deel uitmaken van de 

lagere klasse. 

Niet B Het gaat in deze alinea niet over nieuw 

onderzoek naar gedrag en erfelijkheid van 

bepaalde stoornissen, maar over sociale 

mobiliteit: dat mensen in Groot-Brittannië 

nauwelijks uit de klasse waarin ze geboren 

zijn, kunnen ontsnappen. 

28.C 

De schrijver is duidelijk negatief over Smith's boek: hij 

vindt dat zijn manier van lesgeven niets met onderwijs 

in 'normale' scholen te maken heeft. Het boek van 

Black is in veel opzichten ook niet overtuigend - hij is in 

ieder geval niet overtuigd van de mogelijke erfelijkheid 

van de antisociale persoonlijkheidsstoornis, maar een 

aantal aspecten uit het boek komen wel overeen met 

de excessen die hij heeft meegemaakt tijdens zijn 

carrière als docent (laatste zin par. 9). 

Niet A Het boek van Black heeft nog enige band 

met de realiteit, volgens de recensent: hij 

herkent een aantal van de verhalen over 

antisociale persoonlijkheidsstoornissen, omdat 

hij dergelijk gedrag ook tegenkwam in de 

schoolklassen die hij heeft geobserveerd. 

Niet B Hij vindt Smith's boek juist helemaal niet 

praktisch of effectief; volgens hem is een 

dergelijke manier van lesgeven nauwelijks 

onderwijs te noemen en van geen enkel nut 

op een normale school. Hij maakt duidelijk in 

zijn recensie dat het verhaal van Smith voor 

hem geen enkele waarde heeft, omdat hij 

alleen maar gericht is op zichzelf, niet op de 

leerling of het lesgeven. 

Niet D De schrijver heeft juist niet zoveel op met de 

anekdotes in Smith's boek, omdat die allemaal 

alleen maar over Smith zelf gaan. En ook de 

theoretische onderbouwing van Black's boek 

vindt hij grotendeels niet overtuigend, vooral 

het deel over de erfelijkheid van de antisociale 

persoonlijkheidsstoornis. 

Tekst 7 
The Grass is Singing 

Oriëntatie vooraf 

Zoals de beschrijving zegt bestaat deze tekst uit de 

eerste pagina's van het boek The Grass is Singing van 

Doris Lessing. Het speelt in de jaren 40 in Rhodesië 

en gaat over apartheid. Als je de tekst even vluchtig 

doorleest, zie je dat er een moord is gepleegd: de 

vrouw van boer Turner is vermoord, en dat de dader 

de houseboy (huisknecht), lijkt te zijn. Als je echter iets 

verder leest, lijkt het erop dat er meer aan de hand is; 

de mensen in de omgeving praten niet over de moord, 

al roddelen ze normaliter blijkbaar wel veel onder 

elkaar. De Turners zijn blijkbaar niet geliefd, omdat ze 

niet meededen in de activiteiten in het dorp. 

Inhoud per alinea 

kader 

Mary Turner, de vrouw van Richard Turner, is vermoord 

gevonden op de veranda van hun huis/boerderij 

(homestead). De huisknecht heeft bekend dat hij het 

heeft gedaan. Er is geen motief, men vermoedt dat hij 

op zoek was naar waardevolle spullen. 

1 De meeste (blanke) mensen die het artikel over de 

moord lazen, waren niet verbaasd. Ze hadden niet 

anders verwacht dan dat de dader een niet-blanke 

was. 



2/3 De meeste mensen dachten er niet verder over 

na, maar mensen in de omgeving, die de Turners 

kenden, knipten het artikel uit en bewaarden 

het, en lazen het in detail, maar ze bespraken het 

niet onder elkaar, wat uitzonderlijk was. Ze leken 

met elkaar afgesproken te hebben om niet over 

de moord te praten. Normaliter zou een moord 

maandenlang besproken worden omdat de boeren 

in die omgeving ver uit elkaar woonden en elke 

gelegenheid aangrepen om, als ze elkaar zagen, 

uitvoerig met elkaar te praten en de laatste roddels 

uit te wisselen. 

4 Voor een buitenstaander zou het misschien geleken 

hebben alsof er iemand (Charlie Slatter, maar die 

wordt hier verder niet voorgesteld) van deur tot 

deur was gegaan om hen te vertellen dat ze er niet 

over mochten praten, maar dat had hij niet gedaan. 

iedereen leek instinctief aan te voelen dat ze er 

over moesten zwijgen. 

5 De Turners waren niet erg geliefd omdat ze niet 

meededen met de activiteiten in de buurt. De 

mensen vonden ze daarom 'stuck-up' (uit de 

hoogte), en vonden dat ze geen enkele reden 

hadden om zo uit de hoogte te doen, aangezien 

hun huis nauwelijks de moeite waard was: er 

waren zwarten (some natives), gelukkig maar een 

paar, met net zulke huizen, en het was geen goed 

voorbeeld voor ze dat blanken ook in zo'n schamel 

huisje woonden. 

6/7 Er was ook wat ophef over het feit dat een van hen 

naar hen verwees als 'paar whites', arme blanken. 

De term 'paar whites' was over het algemeen 

gereserveerd voor de Afrikaners; blanke Britten 

stonden daar boven, vonden ze. Maar degene die 

ze 'paar whites' had genoemd hield vol: het was 

een kwestie van hoe je leefde, welke normen je 

hanteerde. Hoewel daar niets tegen in te brengen 

viel, wilde men de Turners niet zien als 'paar 

whites'. Ze waren tenslotte Brits. 

Uitwerking van de vragen 

29.A 

Let op: je moet op zoek naar een citaat dat geen 

voorbeeld is van de 'tacit agreement'. De term a 

tacit agreement (een stilzwijgende overeenkomst) 

verwijst naar 'that the Turner case should not be given 

undue publicity by gossip'. Oftewel, de buren waren 

stilzwijgend overeengekomen dat er over de Turner 

zaak niet gepraat werd. Mensen wisten dat het was 

gebeurd, en ook al hielden ze heel erg van roddelen 

en het nieuws bespreken, over de Turner zaak werd 

niet openlijk gepraat. Alleen het eerste citaat verwijst 

niet naar deze overeenkomst: de belief (overtuiging) 

die hierin wordt genoemd, is de overtuiging van veel 

mensen buiten de regio: dat het precies was wat ze 

verwachtten, dat de zwarte huisknecht de blanke 

vrouw des huizes zou hebben omgebracht. 

Niet B Deze bewering verwijst ook naar het 

stilzwijgen over de moord: de drie mensen die 

er meer of alles over hadden kunnen vertellen, 

hielden hun mond. 

Niet C Deze bewering verwijst ook naar het 

stilzwijgen: het leek haast alsof er iemand van 

de ene naar de andere boerderij was gereden 

om mensen te zeggen er niet over te praten. 

Niet D Deze bewering verwijst ook naar het 

stilzwijgen: het leek alsof de buurt 

telepathisch had besloten, zonder erover te 

praten, dat de moord niet iets was waarover 

geroddeld mocht worden. 

30.A 

De Turners waren niet geliefd omdat ze anders waren. 

Ze leken armer te zijn dan de rest, wat al een schande 

was, en ze deden nooit mee met de activiteiten in de 

gemeenschap. 

Niet B Mensen dachten dat ze zich beter voelden 

dan de rest omdat ze nooit meededen met 

de activiteiten in de gemeenschap: they 'kept 

themselves to themselves', ze waren gesloten 

en niet gemeenschapsgericht. Er staat echter 

niet dat de Turners zelf vonden dat ze beter 

waren. 

Niet C Mensen dachten dat ze misschien iets te 

verbergen hadden, en dat ze daarom nooit 

meededen met de activiteiten in de buurt, 

maar er staat nergens dat ze werkelijk een 

geheim hadden. Het was alleen in hun 

gemeenschap een zonde om je zo af te 

zonderen van de rest. 

31. c 

Het zou niet goed zijn voor de Britse gemeenschap 

in Rhodesië om naar de Turners te verwijzen als 

arme blanken, zoals een van hen had gedaan. Ook al 

leken ze aan bijna alle definities van 'arme blanken' 

te voldoen, die term werd in principe alleen gebruikt 

voor Afrikaners, niet voor Britten, en als dat wel werd 

gedaan, haalde het de hele Britse gemeenschap naar 

beneden. 

Niet A Het gaat hier niet om discriminatie, maar 

om de eer en het aanzien van de Britse 

gemeenschap. De term 'paar whites' werd 

alleen gebruikt voor Afrikaners, en Afrikaners 

waren lager in status dan de Britten; als je 

Britten ook zo ging noemen, haalde je dus de 

hele Britse gemeenschap door het slijk. 



Niet B Men maakte zich geen zorgen om de 

Turners, maar om het aanzien van de 

Britse gemeenschap: door voor een Brits 

gezin de term 'poor whites' te gebruiken, 

schaadde je het aanzien van de gehele Britse 

gemeenschap. 

Niet D Het gaat hier niet om het afhandelen van 

een oud conflict, maar om het aanzien van 

de gemeenschap: Britten waren geen 'poor 

· whites' want alleen Afrikaners konden 'poor 

whites' zijn. 

Tekst 8 
lt used to be English 

Oriëntatie vooraf 

Dit artikel is weer een recensie: deze keer van het 

boek The Last Lingua Franca: English Until the Return 

of Babel van Nicholas Ostler. Het boek gaat over de 

Engelse taal en de toekomst van het Engels, volgens de 

titel en de ondertitel. Als je de tekst vluchtig doorleest, 

bijvoorbeeld door alleen de eerste en laatste zin van 

elke alinea te lezen, kom je erachter dat het in dit 

boek gaat over de toekomst van Engels als wereldtaal: 

of Engels in de nabije toekomst nog steeds de taal 

zal zijn die door mensen over de hele wereld wordt 

gesproken. 

Inhoud per alinea 

1 Engels is een bijzonder succesvolle taal die over de 

hele wereld wordt gesproken, maar Nicholas Ostler, 

een wetenschapper (scholar) die veel onderzoek 

heeft gedaan naar de opkomst en ondergang 

van talen, denkt dat het Engels als lingua franca 

(gemeenschappelijke taal) zijn langste tijd heeft 

gehad. 

2 Verovering (conquest), handel en religie waren 

de drijvende krachten achter de verspreiding 

van vroegere lingua franca's, en Ostler geeft veel 

voorbeelden hiervan (these tales of ancient 

history - deze verhalen uit de oude geschiedenis). 

Hij lijkt het haast leuker te vinden om op deze 

geschiedenissen in te gaan dan het over het Engels 

te hebben. Pas in de laatste paar hoofdstukken 

komt hij tot de kern (core) van de zaak wat betreft 

de toekomst van het Engels als gemeenschappelijke 

taal. 

3 Ook al groeit het Engels als gemeenschappelijke 

taal, het aantal mensen dat Engels als eerste taal 

heeft (mother tongue: moedertaal, eerste taal), 

stijgt niet. De toekomst van het Engels ligt dus in de 

handen van de mensen die Engels als tweede taal 

leren. 

4 Ostler suggereert dat er twee factoren zijn die de 

toekomst van het Engels bepalen. Hij zegt dat geen 

enkel land dat zeker is van zichzelf (confident), 

Engels als officiële eerste taal zal instellen. Een 

aantal van de Britse voormalige koloniën deed 

dat, maar dat was alleen omdat Engels de enige 

neutrale taal was binnen hun landsgrenzen. 

5 Als Engels geen lingua franca meer is, welke 

taal dan wel? Volgens Ostler komt er geen 

opvolger (successor), maar zal de technologie het 

overnemen: dankzij die nieuwe technologie is er in 

de toekomst geen gemeenschappelijke taal meer 

nodig. 

6 Ostler geeft toe dat spraakherkenning (speech 

recognition) en vertaalsoftware vooralsnog te 

wensen over laten, maar dat dat in de toekomst 

een stuk beter zal gaan. Al is 50 jaar ontwikkeltijd 

heel lang in computertermen (aeons - ontelbare 

jaren; een eeuwigheid), het is in de geschiedenis 

van de taal maar een ogenblik (instant). 

De schrijver denkt dat Ostler zeker gelijk heeft 

als hij zegt dat ander landen Engels niet zullen 

accepteren als eerste taal; en als hij ook gelijk 

heeft wat betreft de technologie, dan zouden 

toekomstige generaties Engels wel eens kunnen 

gaan beschouwen als iets dat aanzien geeft 

(prestigious) en traditioneel is, maar ook overbodig 

(dispensable) is. 

Uitwerking van de vragen 

32.D 

1 Niet waar 

Ostler beweert niet dat het Engels zal verdwijnen, 

maar dat het in de toekomst niet langer de lingua 

franca, de gemeenschappelijke taal, van zo ongeveer 

iedereen op aarde zal zijn. 

2 Niet waar 

De schrijver zegt dat het haast lijkt alsof Ostler liever 

een boek over de ontwikkeling van lingua franca's 

had geschreven omdat hij er zo enthousiast over kan 

vertellen; hij zegt niet dat hij vindt dat Ostler zijn boek 

daarover had moeten schrijven. 

Beide beweringen zijn niet waar; antwoord d is juist. 

33. E 

In de derde alinea kun je lezen dat Engels dan 

misschien wel wordt gebruikt als communicatiemiddel 

door mensen over de hele wereld, maar dat er feitelijk 

relatief weinig mensen zijn die het als eerste taal 

hebben, en dat het aantal mensen dat Engels als eerste 



taal heeft, niet groeit. Er staat tevens dat er geen 

enkele garantie is dat de mensen die Engels als tweede 

taal leren, dit blijven doen. Dit sluit dus aan bij de 

bewering van Ostler, dat de dagen van het Engels als 

lingua franca geteld zijn. 

Niet A In de derde alinea geeft de recensent wat 

achtergrondinformatie over het Engels als 

eerste en tweede taal. Die informatie leidt er 

bij hem toe dat hij zich af vraagt of die enorme 

groep mensen die Engels nu gebruikt als lingua 

franca, dat zal blijven doen. Hij trekt Ostlers 

bewering dus niet in twijfel, maar steunt hem 

juist. 

Niet B Hij geeft hier geen samenvatting van het boek, 

want het boek gaat juist voor een groot deel 

ook in op de opkomst en ondergang van talen, 

als inleiding voor een voorspelling over wat er 

met het Engels zal gaan gebeuren, en waarom. 

In deze alinea geeft de recensent alleen 

achtergrondinformatie, die lijkt te stroken met 

wat Ostler zegt. 

Niet C De recensent beweert nergens dat Ostlers 

werk niet evenwichtig is. 

Niet D Hij gaat hier niet in op de complexiteit van 

de stof; hij schetst hier alleen in alles behalve 

complexe termen hoe het momenteel met de 

verspreiding van Engels als taal gesteld is. 

Niet F Hij zegt nergens dat Ostlers werk geen waarde 

heeft; hij stelt niet eens de vraag of het wel 

van belang is, dat lijkt een vaststaand feit voor 

hem. 

34.D 

In gap 34 moet je de twee factoren noemen die de 

verspreiding van het Engels zullen limiteren (to check: 

beperken). In alinea 4 kun je een van deze factoren 

vinden: hier wordt gezegd dat geen enkel confident 

(zelfverzekerd; zichzelf respecterend) land ooit 

Engels als eerste taal zal invoeren en dat het dus niet 

waarschijnlijk is dat het verspreidingsgebied van Engels 

als eerste taal zal groeien. Slechts een aantal van de 

voormalig Britse koloniën voerde Engels als eerst taal 

in, maar de kans dat dat nog een keer gaat gebeuren, 

is minimaal. In alinea 5 en 6 vind je de tweede factor: 

het zal, zegt Ostler, in de toekomst niet meer nodig 

zijn om een lingua franca te hebben, omdat de 

technologie (laatste zin alinea 5) dit overbodig maakt. 

Door spraakherkenning en computervertalingen zal de 

mensheid geen of minder behoefte hebben aan een 

taal die door iedereen wordt gesproken. 

Niet A Het gaat hier niet om status of onderwijs: het 

is in de toekomst gewoon niet meer nodig om 

een gemeenschappelijke taal te hebben omdat 

computers vertalingen voor hun rekening 

kunnen nemen. 

Niet B De tekst noemt Groot-Brittannië's koloniale 

verleden, maar alleen omdat het in het 

verleden nog wel is voorgekomen dat deze 

koloniën het Engels als officiële taal invoerden. 

Die geschiedenis of de afwezigheid van 

oorlogen zijn echter niet de oorzaak waarom 

Engels als lingua franca zijn langste tijd gehad 

heeft: de schrijver noemt hier vooral het feit 

dat geen enkel zichzelf respecterend land een 

'vreemde' taal als officiële taal zal invoeren. 

Niet C Het gaat er niet om of regeringen conservatief 

zijn, maar dat landen teveel eigenwaarde 

hebben en te trots zijn op hun eigen taal 

om een 'vreemde' taal als officiële taal in te 

voeren. De melting pot (smeltkroes) wordt in 

de tekst niet genoemd. 

Tekst 9 

A very suitable job 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst gaat over women in polities: vrouwen in 

de politiek, en heeft als titel 'a very suitable job' - een 

erg geschikte baan. Het zou een pun, woordspeling, 

kunnen zijn op het woord 'suit', pak, omdat politici 

vaak pakken dragen, maar dat moet nog blijken. 

Als je de tekst vluchtig doorleest, zie je dat de 

aanleiding voor het artikel de aankondiging van een 

politicus, Laura Sandys, is dat ze zich niet verkiesbaar 

zal stellen voor de verkiezingen van 2015. Dit leidde 

wederom tot de vaak gehoorde conclusie dat de 

politiek geen geschikte baan is voor een vrouw. 

De schrijver bestrijdt dit beeld in dit artikel. Hij/Zij 

zegt dat de feiten dit idee niet bevestigen, en dat 

campagneleiders zich meer in zouden moeten spannen 

om dit beeld te ontkrachten. 

Inhoud per alinea 

1 De MP (Member of Parliament-parlementslid) 

van Thanet kondigde onlangs aan dat ze om 

persoonlijke redenen zich niet verkiesbaar wilde 

stellen voor de verkiezingen van 2015: de eisen 

(demands) die de baan aan haar stellen zijn niet 

te combineren met haar verantwoordelijkheden in 

haar persoonlijke leven. Dit bevestigde voor veel 

mensen het beeld dat de politiek geen geschikte 

carrière is voor vrouwen .. 

2 Hier vinden we wat feiten: Tot nu toe hebben 

36 volksvertegenwoordigers gezegd dat ze zich 

niet meer verkiesbaar stellen. 9 van hen zijn 

vrouwen. Dat is min of meer in verhouding (which 



reflects al most exactly) met de man/vrouw 

verhouding in het parlement. Oftewel, er zijn niet 

buitenproportioneel veel vrouwelijke politici die 

stoppen met de politiek. 

3 De schrijver stelt hier dat campagneleiders iets 

moeten doen aan deze verdraaiing (distortion) 

van de feiten. Meestal wordt er alleen gewezen op 

de obstakels (barriers) die vrouwen tegenkomen 

in een baan in de politiek, maar, stelt de schrijver, 

de politiek is een zware baan voor zowel mannen 

als vrouwen. Parlementsleden werken doorgaans 

lange dagen, langer dan ze verwachtten, de 

baan is minder romantisch en prestigieus dan ze 

verwachtten en in plaats van bejubeld te worden, 

worden ze vaak verguisd (reviled and abused -

beschimpt en uitgescholden). 

4 Ook al is er nog veel werk aan de winkel, het is 

tijd om de aandacht te vestigen op het succes van 

vrouwen in de politiek, want dat is er volop. 

Uitwerking van de vragen 

35. Dat vrouwen ongeschikt zijn voor politiek/ Dat 

vrouwen geen politici kunnen zijn/ Dat vrouwen het 

werk van politicus niet aankunnen. 

Het 'women thing' verwijst naar de 'familiar narrative' 

- het bekende liedje - dat meteen opdook toen bekend 

werd dat een vrouwelijke politicus de volgende 

periode niet terug zou keren: dat de politiek niet 

geschikt is voor vrouwen: 'polities is an unsuitable job 

for a woman'. 

36. Je moet hier kijken of de drie genoemde citaten een 

voorbeeld zijn van de laatste zin van alinea 2: dat de 

feiten de aanname dat vrouwen niet geschikt zijn 

voor politiek, weerspreken. Let op: het gaat dus niet 

om de aanname dat vrouwen niet geschikt zijn voor 

de politiek, maar om de bewering dat deze aanname 

feitelijk onjuist is. 

1 Niet 

Dit citaat zou alleen de bewering dat vrouwen niet 

geschikt zijn voor de politiek bevestigen; niet dat er 

feiten zijn die deze bewering ontkrachten. 

2 Niet 

Dit citaat geeft alleen aan dat parlementslid zijn een 

zware baan is; het zegt niets over de feitelijk onjuiste 

bewering dat vrouwen niet geschikt zijn voor de 

politiek. 

3 Niet 

Dit citaat gaat alleen in op de aard van de baan van een 

parlementslid; het zegt niets speciaals over mannen of 

vrouwen in de politiek en is dus geen feit dat aantoont 

dat vrouwen net zo geschikt zijn voor de politiek als 

mannen. 

Het enige echte feit dat genoemd wordt, is dat 

zich verhoudingsgewijs net zoveel vrouwelijke als 

mannelijke parlementsleden niet meer verkiesbaar 

stelden voor de verkiezingen van 2015. 

37.D 

De schrijver zegt dat campagneleiders niet in moeten 

gaan op de vraag of vrouwen wel of niet geschikt 

zijn voor de politiek, en niet moeten focussen op de 

zogenaamde obstakels die vrouwen in de politiek 

tegenkomen, maar juist moeten focussen op het 

succes van vrouwelijke politici: 'it's time to celebrate 

the success of women in polities'. 

Niet A Juist niet, omdat er geen reden is om toe te 

geven dat vrouwen minder geschikt zijn als 

politicus. De feiten spreken dat tegen, zegt de 

schrijver van dit artikel. In plaats van te praten 

over de obstakels die vrouwen tegenkomen, 

moeten campagnes juist focussen op het 

succes van vrouwelijke politici. 

Niet B De schrijver van deze tekst zegt juist dat 

de meeste obstakels niet alleen voor 

vrouwen gelden, maar net zo goed voor 

mannen: ook zij ondervinden problemen 

door de onregelmatige en lange werktijden, 

het gebrek aan waardering en de weinig 

romantische problemen waar ze mee worden 

geconfronteerd. 

Niet C De schrijver zegt niet dat de statistieken 

niet juist zijn, maar dat ze verkeerd worden 

gebruikt: als je naar de cijfers kijkt, zie je 

juist dat er niet meer vrouwen dan mannen 

stoppen met hun loopbaan in de politiek. 

Echter, doordat de media zo gefocust zijn op 

de vrouwen die stoppen, lijkt het alsof het 

juist de vrouwen zijn die ermee ophouden. 

Tekst 10 
For an insight into the game, 
see your analyst 

Oriëntatie vooraf 

Afgaand op de titel van dit artikel gaat het hier over 

sport en analyses van wedstrijden. De sport in kwestie 

is rugby, ontdek je als je de eerste zin even leest (en 

kon je misschien ook al uit de foto afleiden). Het gaat 

hier dus blijkbaar over analyses van rugbywedstrijden, 

en hoe die inzicht kunnen geven. 



Inhoud per alinea 

1 Sir Clive Woodward wordt geprezen om een van 

de slimste wissels tijdens een rugbywedstrijd ooit, 

toen hij Jonny Wilkinson liet vervangen door Mike 

Catt. 

2 Tegenwoordig wordt veel informatie over het spel 

verzameld door de computer. In American football 

wordt gebruik gemaakt van GPS lokalisering 

en andere informatie om de conditie (form) 

en speeltempo (workrate) van de spelers te 

bepalen, en dat wordt dan vaak weer gebruikt om 

beslissingen te nemen over wissels. 

3 Het Engelse nationale rugbyteam maakt geen 

gebruik van dat soort informatie: daarvoor hebben 

ze geen tijd. In plaats daarvan gebruiken ze de 

ervaring en het oordeel van de trainers. 

4 De trainers maken gebruik van twee series beelden: 

het een laat zien wat er op dit moment gebeurt, 

het ander heeft een vertraging van 30 seconden, 

zodat trainers meteen terug kunnen kijken naar een 

bepaalde actie. 

5 De trainers zijn niet degenen die de beelden 

analyseren; daarvoor hebben ze speciale analisten. 

De analisten van het Engelse team bekijken zowel 

de BBC beelden (met terugblikken) als de continue 

beelden. 

6 De analisten zorgen ervoor dat de trainer meteen 

een bepaalde actie (scrum: een specifieke actie in 

een rugbywedstrijd) terug kan kijken. 

Uitwerking van de vragen 

38.D 

In de eerste alinea lezen we over Sir Clive Woodward 

die blijkbaar een heel goede beslissing nam toen hij 

Jonny Wilkinson wisselde voor Mike Catt. Dit was 

blijkbaar de beslissing die de wedstrijd maakte voor 

Engeland in de wedstrijd tegen Wales. 

Niet A Er wordt niet gezegd wat er gebeurde nadat hij 

die wissel had gemaakt; alleen dat hij ervoor 

geprezen (lauded) is en dat het dus blijkbaar 

een goede beslissing was. 

Niet B Er wordt niet gezegd hoe deze beslissing tot 

stand is gekomen; alleen dat het blijkbaar een 

goede beslissing was. Er is geen enkele reden 

om aan de te nemen dat de opmerking dat 

Sir Clive een goede beslissing maakte, cynisch 

bedoeld is. 

Niet C Er wordt in deze alinea niets gezegd over de 

combinatie technologie-sport. 

39.1 Niet 

De Amerikanen gebruiken veel uitgebreidere 

informatie: ze gebruiken GPS signalen om precies 

de positie van hun spelers te bepalen en te zien hoe 

snel ze zijn, en ze meten dingen als hartslag om hun 

fitheid te bepalen; de Britten 'don't look at GPS and 

heart rates' (par. 3); daar hebben ze de tijd niet voor. 

Zij maken alleen gebruik van videobeelden: zowel de 

livestream als een opname van dezelfde wedstrijd 

met 30 seconden vertraging, zodat ze bepaalde acties 

meteen terug kunnen kijken (par. 4). 

2 Wel 

In par. 5 kun je lezen dat de analisten van het Engelse 

team gebruik maken van de standaard BBC opnames 

van de wedstrijd en de continue opname van de 

wedstrijd. De BBC video is anders dan de continue 

opname omdat zij af en toe a replay - een herhaling -

laten zien waardoor er dus dingen die op dat moment 

in het veld gebeuren, niet gezien kunnen worden. 

40.B 

De taak van de analisten wordt beschreven in deze 

laatste alinea: ze moeten het mogelijk maken dat 

Rowntree (een van de trainers), als hij een bepaalde 

scrum nog eens wil bekijken, er direct toegang tot 

heeft. Ze maken dus clips van bepaalde belangrijke 

acties zodat de trainers die kunnen gebruiken tijdens 

de wedstrijd of naderhand, om aan de spelers te laten 

zien. 

Niet A De analisten hoeven feitelijk zelf geen analyses 

te maken of conclusies te trekken: ze moeten 

er alleen voor zorgen dat de trainers over 

het materiaal beschikken zodat zij hun eigen 

conclusies kunnen trekken. De 'analisten' 

analyseren niet, ze isoleren alleen belangrijke 

acties zodat de trainers er direct of later 

makkelijk naar terug kunnen kijken. 

Niet C De analisten zitten niet tussen de spelers en 

de trainers: ze leveren alleen materiaal aan 

aan de trainers. Hun taak is om de beelden -

zowel de BBC beelden als de continue beelden 

- in de gaten te houden en belangrijke acties 

op te slaan zodat de trainers ze direct kunnen 

bekijken. 

Niet D De analisten werken niet voor het publiek; 

ze werken voor de trainers. Ze zorgen ervoor 

dat de trainers over de noodzakelijke beelden 

beschikken om snelle analyses te maken die 

nodig zijn om beslissingen te nemen in de 

wedstrijd. 



Tekst 11 
Running on tiptoe 

Oriëntatie vooraf 

Dit is de laatste tekst, en hij is relatief kort. Zoals 

de foto en de titel al duidelijk maken, gaat hij over 

hardlopen, en wel specifiek over hardlopen on tiptoe 

- op je tenen. De hardloper op de foto loopt op blote 

voeten, en als je het artikel even vluchtig doorleest, zie 

je dat het hier gaat over het verschil tussen hardlopen 

op blote voeten (barefoot) en op hardloopschoenen. 

Inhoud van de tekst 

De schrijver stelt in de eerste alinea dat onze verre 

voorouders renners waren en vraagt zich af hoe ze dat 

deden zonder speciale hardloopschoenen. 

Onderzoekers aan de universiteit van Harvard 

vergeleken de manier van lopen (gait) van hardlopers 

uit de VS en Kenia en ontdekten dat lopers die van 

jongs af aan op blote voeten hadden leren rennen, of 

die zich dat zelf op latere leeftijd hadden aangeleerd, 

op hun tenen rennen en op de bal van hun voet 

landen, terwijl hardlopers met speciale schoenen altijd 

op de hiel landen (heel-first). 

In de derde alinea kun je lezen wat de impact (schok; 

aanslag) op je voet is als je op je hiel landt. 

Uitwerking van de vragen 

41. a endurance runners 

b endurance runners 

c toe-runners 

d heel-first runners 

In dit artikel gaat het over het verschil tussen de 

'moderne' hardloper, die geavanceerde schoenen met 

luchtdemping draagt en de traditionele hardloper die 

niet de beschikking had over dergelijke schoenen. 

De onderzoekers wilden weten hoe het kon dat 

die traditionele hardlopers konden hardlopen, en 

vergeleken daarvoor de manier van lopen (gait) van 

de twee groepen en de impact die de verschillende 

manieren van lopen op de voet en het lichaam hebben. 

Bij a gaat het erom dat de onderzoekers de manier 

van lopen van hardlopers van beide groepen bekijken. 

Ze maken onderscheid tussen 'those who grew up 

running barefoot or had trained themselves to do so 

as adults' en de groep die rent op 'air-cushioned soles', 

waarvan 80% 'heel-first' landt. 

Het goede woord bij bis ook 'endurance runners'; dit is 

de gehele groep, waarvan 80% op de hiel landt. 

Onze verre voorouders waren blote-voeten lopers 

die landden op de bal van de voet, waarschijnlijk 'to 

reduce pain'. Gat cis 'toe-runners': mensen op blote 

voeten landen op de bal van hun voet omdat de 

impact op het been en het lichaam lager is. 

Gat dis dan 'heel-first runners'. Op je hiel landen levert 

een grote aanslag op het lichaam, 'alsof iemand je met 

een heel zware hamer op de hiel slaat'; daarom is het 

noodzakelijk om goede schoenen te dragen als je op 

je hiel wilt landen, want die schoenen moeten de klap 

opvangen. Blote-voeten renners hebben dat niet nodig 

omdat hun been niet plotseling stopt met bewegen 

(laatste alinea) zoals bij de heel-first runners. 


