
Tekst 1 
Factory werkers in Asia 

Oriëntatie vooraf 

Deze eerste tekst is een ingezonden brief. Je kunt dat 

zien aan de aanhef ('Sir') en de ondertekening: in dit 

geval is de briefschrijver ene Mathias Eckert uit Dubai. 

Het probleem met ingezonden brieven is dat ze 

meestal reageren op een eerder geplaatst artikel en de 

mening weergeven van een lezer. Vaak wordt er maar 

zeer beperkt verteld op welke kwestie ze reageren, 

omdat de meeste lezers zich een dergelijk recent 

geplaatst artikel nog wel herinneren, maar wij hebben 

die kennis niet, dus we moeten het doen met de 

beknopte beschrijving van de briefschrijver. 

In dit geval gaat het over fabrieksarbeiders in Azië; als 

je de brief even snel doorleest, kom je er achter dat de 

schrijver reageert op de claim in een eerder geplaatst 

artikel dat buitenlandse modewinkels schuldig zijn 

(culprit: dader; schuldige) aan een ramp in een 

kledingfabriek in Bangladesh. Zijn redenering wordt 

duidelijk als je de hele brief goed leest. 

Inhoud van de tekst 

De schrijver vindt het vreemd (odd) dat buitenlandse 

modeketens verantwoordelijk worden gehouden 

voor de recent gebeurde ramp in een kledingfabriek 

in Bangladesh. Hij zegt dat internationale ketens er 

weliswaar voor moeten zorgen dat hun leveranciers 

aan internationale eisen en nationale wetten voldoen, 

maar dat het de taak is van de eigenaar van de fabriek 

om ervoor te zorgen dat de regels verder worden 

nageleefd. Hij zegt dat hij het niet aannemelijk acht 

dat ze dat nalieten omdat ze gedwongen waren de 

regels te negeren om te overleven, maar dat ze dat 

alleen deden om hun winst te maximaliseren (a bid to 

maximise profits - een poging om de winst zo groot 

mogelijk te maken). De eigenaren en managers van 

fabrieken in Azië en elders zijn zelf verantwoordelijk 

voor het welzijn van hun arbeiders. Zij moeten 

verantwoordelijkheid nemen en wij moeten niet de 

schuld leggen bij de westerse modeketens. 

Uitwerking van de vragen 

1. B 

De briefschrijver stelt dat het juist niet klopt dat 

westerse modeketens verantwoordelijk worden 

gehouden voor de slechte arbeidsomstandigheden 

en onveilige situaties in kledingfabrieken in Azië. 

Hij zegt dat ze weliswaar de bestaande richtlijnen 

en regels moeten volgen, maar dat het niet hun 

verantwoordelijkheid is dat lokale fabriekseigenaren 

en managers die regels ook uitvoeren: dat is de 

verantwoordelijkheid van die eigenaren en managers, 

niet van de bedrijven die daar kleding afnemen. 

Niet A Hij zegt dat dergelijke regels er allang zijn, 

en dat het de verantwoordelijkheid is van de 

modeketens om die regels (en lokale wetten) 

te volgen. 

Niet C Hij vindt het juist odd (vreemd) dat westerse 

modeketens de schuld krijgen van de ramp: 

de arbeidsomstandigheden en veiligheid in de 

fabrieken is de verantwoordelijkheid van de 

eigenaren en managers van de fabriek, niet 

die van hun klanten. De klanten hebben alleen 

de taak om de huidige regels te volgen; het is 

niet hun taak, zegt hij, om te controleren of 

de eigenaren van de fabrieken die regels ook 

daadwerkelijk uitvoeren. 

Tekst 2 
LED carpet turns the floer 
into a screen 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst komt van de website van de New Scientist 

en de titel maakt al behoorlijk duidelijk wat je kunt 

verwachten: een artikel over een nieuw ontwikkeld 

tapijt van LED lichtjes, dat de vloer in een scherm 

verandert. Als je het artikel even vluchtig leest, 

bijvoorbeeld door alleen de eerste zin van elke alinea 

te lezen, kom je erachter dat het kleed dus feitelijk 

een enorm TV scherm is, en dat het is ontwikkeld door 

tapijtfabrikant Desso uit Waalwijk in samenwerking 

met elektronicagigant Philips uit Eindhoven. Het tapijt 

zou vooral interessant zijn voor grote winkels, hotels 

en theaters, en wordt beschreven door een andere 

fabrikant van schermen als 'een heel slim idee' ('a 

clever idea'). 

Inhoud per alinea 

1 Hier wordt gesteld dat een tapijt met LED lichtjes 

de vloer in een enorm scherm kan veranderen, 

zodat bewegende figuren mee kunnen lopen met 

bezoekers. 

2 Het tapijt is het resultaat van een 

samenwerkingsverband tussen tapijtfabrikant 

Desso uit Waalwijk en elektronicagigant Philips. Het 

grootste probleem was om een laag in het tapijt 

te maken die licht uit kon zenden (to transmit). Ze 

maakten daarvoor een doorzichtige (translucent) 

plastic laag die erg duurzaam is (that can stand 



up to heavy wear and tear - die tegen intensief 

gebruik bestand is). Die plastic laag ligt dan weer 

op een stalen scherm vol met (peppered with) LED 

lampjes. 

3 In deze alinea worden de toepassingen besproken: 

de lampjes kunnen in vliegvelden pijlen vormen 

om passagiers de juiste gate te wijzen, maar ook 

andere toepassingen, zoals QR codes op de vloer 

laten verschijnen, zijn mogelijk. 

4 Simon Parnelli, die voor een bedrijf werkt dat 

grote muurschermen ontwikkelt, zegt dat het 

een slim idee is, en dat het heel veel praktische 

toepassingen heeft (a range of uses). Hij denkt 

dat er snel interactieve spelopties zullen komen 

en dat het perfect past in het toekomstbeeld van 

alomtegenwoordige (ubiquitous) schermen. 

Uitwerking van de vragen 

2. - Het moet licht doorlaten/ licht uit kunnen stralen 

Het moet bestand zijn tegen intensief gebruik/ 

slijtvast zijn 

Dit vind je in de tweede alinea. De eerste voorwaarde 

wordt beschreven in de zin 'The trick ". transmit 

light': het was dus zaak om een materiaal te vinden 

dat doorzichtig (translucent) was in plaats van de 

ondoorzichtige (opaque) laag die normaal gebruikt 

wordt. De tweede voorwaarde staat daar direct na: de 

plastic laag moet bestand zijn tegen wear and tear: 

intensief gebruik. 

3. F 

Je moet hier op zoek naar een toepassing die nu al 

gebruikt zou kunnen worden; niet naar toepassingen 

die misschien in de toekomst gebruikt zouden kunnen 

worden. De enige praktische toepassing die hier 

beschreven wordt, is die van bewegwijzering: pijlen die 

passagiers naar de goede gate kunnen leiden. Oftewel, 

het gaat hier om signage - bewegwijzering. 

Niet A Er wordt hier nog niet gesproken over 

advertenties: het enige voorbeeld dat wordt 

gegeven is dat van pijlen op de vloer van 

luchthavens die passagiers naar de goede gate 

moeten leiden. 

Niet B Een avatar is een karakter, een poppetje, 

in een spel dat de speler weergeeft en dat 

de speler kan voortbewegen. Er wordt hier 

alleen gezegd dat speltoepassingen zeker 

later ontwikkeld zullen worden, maar dat 

die er nu dus blijkbaar nog niet zijn: gaming 

applications will soon follow. 

Niet C Streepjescodes (barcodes) en soortgelijke 

codes zijn een interessante toepassing die 

misschien in de toekomst gebruikt zullen gaan 

worden; er wordt hier niet gezegd dat die nu al 

gebruikt worden, wat in par. 3 en par. 4 bij de 

gaps (gaten) wel gesuggereerd wordt. 

Niet D Er wordt in de eerste alinea gesuggereerd 

Niet E 

dat je in de toekomst cartoons zou kunnen 

krijgen die mensen naar hun bestemming 

leiden, maar in par. 3 en 4 gaat het om andere 

toepassingen: daar wordt vooral verwezen 

naar de eerste praktische toepassing op 

vliegvelden. 

Je zou waarschijnlijk wel modellen of schema's 

kunnen projecteren, maar deze toepassing 

wordt hier nog niet genoemd. 

Tekst 3 
Figu rative speech 

Oriëntatie vooraf 

Van deze tekst wordt in het tekstboekje alleen de 

eerste alinea gegeven: de andere alinea's kun je lezen 

in je opgavenboekje en zul je in de goede volgorde 

moeten zetten. 

De tekst gaat over metaforen - figuurlijk bedoelde 

tekst. De schrijver stelt in zijn eerste alinea dat je, 

als je aan het nadenken (pondering) bent over een 

beslissing of wanneer je anderen wilt overtuigen, je 

goed na zult moeten denken over de metaforen die 

je gebruikt, want de impliciete (indirecte) informatie 

die je daarmee afgeeft, kan op subtiele wijze de 

besluitvorming beïnvloeden. 

Inhoud per alinea 

1 Die is hierboven al beschreven: de schrijver 

waarschuwt dat je goed moet nadenken over het 

gebruik van metaforen als je een beslissing moet 

nemen of anderen wilt overtuigen. 

a Hier wordt 'a study' - een onderzoek -

geïntroduceerd waarbij deelnemers aan het 

onderzoek een tekst moesten lezen waarin 

verschillende metaforen werden gebruikt voor 

misdaad ('a beast' en 'a virus'), en mensen 

vervolgens een oplossing moesten kiezen. Mensen 

die de 'beast' metafoor hadden gelezen, kozen 

voor een directere, agressievere aanpak, terwijl 

mensen die de 'virus' metafoor hadden gelezen, 

de voorkeur gaven aan een meer systematische 

aanpak. Vervolgonderzoek toonde aan dat de 

deelnemers zich niet meer konden herinneren 

welke metafoor ze hadden gelezen en niet dachten 

dat de metafoor hun besluitvorming had beïnvloed. 



b Hier maken we kennis met een van de 

onderzoekers: Paul Thibodeau. Hij stelt dat 

mensen niet bewust nadenken over de genoemde 

metaforen, maar dat de metaforen wel hun begrip 

van het probleem structureren. 

c Eerder hersenonderzoek heeft aangetoond dat 

interpretatie van metaforen gebruik maakt van 

verschillende gebieden in beide hersenhelften, 

terwijl letterlijke tekst alleen verwerkt wordt in 

bekende taalgebieden in de linker hersenhelft. 

d Wetenschappers weten nog niet hoe dit patroon 

redeneringen beïnvloedt, maar ze denken dat het 

brein gerelateerde ideeën wakker maakt als het 

een metafoor probeert te verwerken. Thibodeau 

zegt dat het daarom belangrijk is om goed over je 

metaforengebruik na te denken, en geschikte (apt) 

metaforen te kiezen, omdat ze belangrijk zijn voor 

onze besluitvorming. 

Uitwerking van de vragen 

4. a-b-c-d 

Voor het bepalen van de volgorde is het belangrijk dat 

je let op een aantal zaken. Een voor de hand liggende 

aanwijzing is letten op de namen die worden genoemd, 

en verwijzingen naar studies, onderzoeken of namen. 

In par. b wordt bijvoorbeeld de volledige naam van 

een onderzoeker genoemd, terwijl in par. d alleen zijn 

achternaam wordt genoemd: dat betekent in ieder 

geval dat par. d na par. b komt. 

Verder wordt in par. a een studie genoemd, en wordt 

in par. b verwezen naar die studie: dat betekent dat 

ook par. b na par. a komt. 

De volgorde is dus waarschijnlijk óf a-b-d-c óf a-b-c-d. 

In par. d wordt tenslotte nog 'this pattern' genoemd. 

In par. c wordt dit patroon beschreven: de observatie 

dat letterlijk taalgebruik keurig wordt verwerkt in 

de taal regionen van de linkerhersenhelft, terwijl 

figuurlijk taalgebruik - metaforen - worden verwerkt 

in verschillende gebieden van beide hersenhelften. 

Oftewel, par. d moet ná par. c komen: de volgorde is 

a-b-c-d. 

5. B 

De schrijver breekt hier een lans voor goed, effectief 

gebruik van metaforen: hij zegt dat het heel belangrijk 

is dat je goed nadenkt over welke metafoor je 

gebruikt omdat ze de gedachten van mensen over het 

onderwerp onbewust kunnen beïnvloeden. Het gaat 

er dus om dat mensen de juiste woorden kiezen om 

anderen effectief te laten reageren: niet dat mensen 

geen metaforen meer zouden mogen gebruiken. 

Niet A De schrijver zegt niet dat mensen geen 

metaforen moeten gebruiken, maar dat ze 

heel goed moeten nadenken of de gebruikte 

metafoor passend is: of hij duidelijk maakt 

wat ze duidelijk willen maken, omdat het de 

besluitvorming van hun lezers/ toehoorders 

kan beïnvloeden. 

Niet C Het gaat hier niet om clichés, maar om 

het gevaar van het gebruik van metaforen. 

Metaforen kunnen de besluitvorming van 

mensen beïnvloeden en hun redeneringen 

in bepaalde richtingen duwen, en figuurlijk 

taalgebruik is minder voorspelbaar dan 

letterlijk taalgebruik omdat het in andere 

hersengebieden verwerkt wordt. 

Niet D De schrijver pleit niet voor professioneel 

taalgebruik: er wordt nergens gezegd dat het 

gebruik van metaforen onprofessioneel zou 

zijn. Hij waarschuwt alleen dat het gebruik van 

metaforen de beslissingen van mensen kunnen 

beïnvloeden. 

Tekst 4 
Comm1tment, wedded or not 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst gaat over commitment - verbintenis: het 

aangaan van een verbintenis, en in dit geval gaat het 

over al dan niet trouwen (wedded: getrouwd). 

Als je de tekst vluchtig doorleest, door bijvoorbeeld 

alleen de eerste en laatste zin van elke alinea even 

te lezen, lijkt het hier te gaan om de factoren die 

bijdragen aan een goede relatie, volgens de experts. 

Als je echter verder leest, gaat het hier meer over tax 

breaks - belastingvoordelen - voor gehuwden, die 

David Cameron wil introduceren, en wat de schrijver 

vindt van deze plannen. De schrijver vindt het vreemd 

dat mensen een financiële impuls krijgen omdat ze 

getrouwd zijn, ook al is de harmonie in de relatie ver te 

zoeken. 

Inhoud per alinea 

1 Psycholoog John Gotman wordt hier 

geïntroduceerd als de expert op gebied van 

relaties, en hij zegt dat de vier zaken die vermeden 

moeten worden, kritiek, minachting (contempt), 

buitensluiting (stonewalling) en defensiviteit (je 

verdedigend opstellen; constant in de verdediging 

gaan) zijn. 

2 Hij zegt dat dagelijkse erkenning (validation) van je 

partner en positieve uitwisseling en genegenheid 

(affection) het meest belangrijk zijn om een relatie, 

al dan niet in de vorm van een huwelijk, gezond te 

houden. De schrijver zegt dan dat Gottman echter 

nooit belastingvoordelen (tax breaks) als magisch 

liefdesdrankje (aphrodisiac) heeft genoemd. 



3 Hier wordt deze nogal curieuze opmerking 

uitgelegd: op het partijcongres van de 

Conservatieve Partij stelde David Cameron voor dat 

getrouwde stellen een toelage van E3.85 per week 

krijgen - een tax allowance van El,000. 

4 Cameron verklaarde de toelage door te zeggen dat 

de waardes die van belang zijn bij een huwelijk, 

steun en opoffering, ook de waardes zijn die 

belangrijk zijn voor het land. Een andere minister, 

Francis Maude, stelde dat het belastingvoordeel 

zou erkennen (recognition - erkenning) dat het 

huwelijk de hoeksteen van de samenleving is. 

5 De schrijver zegt hier dat hij niets anders verwacht 

had van Cameron, maar dat Maude als vernieuwer 

binnen de partij progressiever dan dat zou 

moeten zijn. Hij noemt het idee reprehensible 

(verwerpelijk) en oppert dat het enkel bedacht is 

om Tories (leden van de Conservatieve Partij) die 

woest zijn over de coalitie met de Liberale Partij, te 

kalmeren. 

6 Hier beschrijft de schrijver waarom hij tegen het 

plan is. Er zitten hier veel gaten .in de tekst die nog 

ingevuld moeten worden, maar hij stelt in ieder 

geval dat het vreemd is dat het belastingvoordeel 

'aanzienverhogend' zou moeten zijn, maar 

dat stellen die meer dan een bepaald bedrag 

verdienen, er geen aanspraak op kunnen maken. 

Hij stelt tevens dat het gek is dat de regering op 

deze manier andere samenlevingsvormen niet 

erkent als even belangrijk en duurzaam als het 

huwelijk, en dat als de regering families echt zo 

belangrijk vond, ze zouden moeten investeren in 

huisvesting en kinderopvang. 

7 Hij zegt tevens dat het huwelijk ook giftig kan zijn, 

als mensen om de verkeerde redenen bij elkaar 

blijven. 

8 Hij zegt dat een relatie om meer draait dan liefde 

en een huwelijkscontract: hij stelt dat het belang 

van de kinderen op de eerste plaats zou moeten 

komen. Hij vindt daarom dat samenwonenden 

dezelfde status en belastingvoordelen zouden 

moeten krijgen als gehuwden. 

9 Samenwonenden kunnen nu geen aanspraak 

maken op de woning van hun ex-partner, ook al 

zijn ze al heel lang samen. De schrijver stelt dat 

het vreemd is dat mensen nu gedwongen zijn om 

te trouwen, niet omdat ze geloven in het huwelijk 

maar om financiële redenen. 

Uitwerking van de vragen 

6. c 

In de eerste alinea's kun je lezen wat psycholoog John 

Gottman zegt over hoe huwelijken kunnen werken - en 

wat ze kapot maakt. Roberts, de schrijfster, noemt deze 

ideeën omdat ze duidelijk wil maken wat volgens haar 

werkt (en niet werkt) binnen een huwelijk, en om aan 

te geven dat Cameron's ideeën daar niet op aansluiten. 

Deze alinea's vertellen ons dus iets over de basisideeën 

van Roberts. 

Niet A Het gaat in dit artikel niet over Gottman en 

zijn ideeën, maar over hoe de schrijfster van 

het artikel, Yvonne Roberts, tegen het huwelijk 

en de belastingplannen met betrekking tot 

gehuwde stellen aankijkt. De eerste alinea's 

geven een idee van hoe zij erover denkt en 

waarop haar ideeën gebaseerd zijn. Dit is een 

opiniestuk, niet een objectief verhaal, en de 

mening van de schrijfster is hier van belang: zij 

reageert op een recente politieke gebeurtenis. 

Niet B Dat is slechts één aspect dat hier genoemd 

wordt. De schrijver verwijst naar nog veel 

meer voorbeelden, en noemt ook dingen die 

je kunt doen om ervoor te zorgen dat een 

huwelijk harmonisch blijft. 

Niet D De schrijfster trekt niet Gottman's ideeën in 

twijfel, maar die van Cameron. Gottman wordt 

gepresenteerd als een expert binnen zijn 

vakgebied, ze suggereert juist dat Cameron 

misschien niet zo veel weet van wat voor 

factoren ervoor zorgen dat een huwelijk goed 

blijft. 

7. A 

In par. 3 en vooral in alinea 4 kun je lezen dat 

getrouwde stellen belastingvoordeel ontvangen, omdat 

Cameron en zijn partij (de Conservatieven) voorstander 

zijn van het huwelijk als instituut. Zij stellen dat het 

huwelijk voor de waardes staat die 'this country' nodig 

heeft. Ze geven dus belastingvoordeel aan getrouwde 

mensen omdat ze de juiste houding hebben. 

Niet B Je kunt nergens uit opmaken dat dit een 

tijdelijk idee is; dat het goed zou kunnen dat 

de Conservatieve Partij over vijf jaar, of vijf jaar 

geleden, er heel anders over denkt of dacht. 

Samenwonen (cohabitation) wordt niet zozeer 

afgewezen als gewoon niet genoemd. 

Niet C Het idee is niet dat er meer mensen gaan 

trouwen: het idee is om mensen die 

getrouwd zijn, te belonen omdat hun keuze 

de juiste waardes weerspiegelt, volgens de 

Conservatieve Partij. 



8. D 

1 Niet waar 

Er wordt nergens gesproken over de kosten van een 

huwelijk of een scheiding, noch wordt er gezegd dat 

de hele samenleving opdraait voor de kosten van een 

scheiding. De reden voor het belastingvoordeel voor 

gehuwden is dat, volgens de Conservatieve Partij, 

het huwelijk de juiste waarden voor de samenleving 

weerspiegelt - niet dat er in het huwelijk geïnvesteerd 

moet worden omdat gehuwden extra financiële steun 

nodig hebben. 

2 Niet waar 

In deze bewering wordt gesteld dat het huwelijk als 

instituut zijn langste tijd gehad heeft. Dat wordt echter 

nergens beweerd; Cameron zegt alleen over het 

huwelijk dat het het soort waarden weerspiegelt die 

belangrijk zijn in onze samenleving. 

Oftewel, beide beweringen zijn onjuist; antwoord d is 

correct. 

9. D 

Let hierbij even goed op dat je de juiste kolom te 

pakken hebt: het is makkelijk om de verkeerde set 

woorden over te nemen. 

Twee van de woorden zijn sowieso uitwisselbaar: de 

woorden bij 9b en 9c. De beste strategie hier is om 

te kijken naar woorden die maar op één plek kunnen 

staan. 

Als je kijkt naar de zin waar woord 9d ingevuld moet 

worden, zie je dat dit woord iets moet zeggen over 

het feit dat, volgens de schrijfster, de regering niet 

echt geïnteresseerd is in de stabiliteit (solidity) van 

gezinnen, omdat ze anders wel gewoon zouden 

investeren in kinderopvang en betaalbare woningen in 

plaats van getrouwde stellen een extraatje te geven. 

Het woord dat hier het best past, is 'hypocriet'. De 

schrijfster zegt dat de Conservatieve Partij doet alsof 

het de waarden van het huwelijk zo belangrijk vindt, 

maar doet, vindt zij, niet echt wat om ervoor te zorgen 

dat gezinnen het makkelijker krijgen. Het woord 

'hypocritical' staat alleen bij antwoord d op de laatste 

plaats. Je moet dan nog wel controleren of de andere 

woorden ook enigszins logisch zijn, natuurlijk. 

Als je kijkt naar de zin waar woord 9a ingevuld moet 

worden, zie je dat er een bepaalde tweedeling wordt 

gehanteerd bij het uitdelen van de extra's: de groep 

mensen die boven een bepaalde inkomensgrens 

zit, wordt niet beloond voor het uitdragen van de 

juiste normen en waarden, blijkbaar. Zowel 'divisive' 

als 'illogical' zouden hier passen: je verdeelt de 

maatschappij in twee groepen door maar een 

bepaalde groep te belonen, en het is niet logisch om, 

als je iemand voor zijn goede keuzes beloont, dat wel 

voor de één maar niet voor de ander te doen. 

Als je kijkt naar de zin waarin de woorden die bij 9b en 

9c staan ingevuld moeten worden, zie je dat deze iets 

moeten zeggen over het feit dat het beleid suggereert 

dat samenwonen inferieur is aan het huwelijk. Een 

dergelijk idee is zeker niet liberaal: een liberaal beleid 

zou mensen de vrije keuze moeten bieden, dus het 

huwelijk en samenwonen gelijk trekken. Het beleid 

verdeelt (divisive) dus - het maakt onderscheid tussen 

de persoonlijke keuzes van mensen. 

10. 'How reprehensible' 

Je moet een tekstfragment vinden in par. 4-9. Daarom 

even een korte samenvatting van de alinea's: In 

par. 4 lees je alleen over de officiële reden voor de 

maatregel: niet over de ware reden die er volgens 

Roberts achterzit. In par. 5 lees je wat Roberts vindt 

van deze maatregel, en waarom zij denkt dat de 

maatregel is ingevoerd. In par. 6 wordt dit verder 

uitgewerkt: je leest hier waarom ze het beleid 'divisive, 

illogical, illiberal' en 'hypocritical' vindt. In par. 7 legt 

Roberts uit waarom het juist geen goed idee is om het 

huwelijk te promoten, en in par. 8 kun je lezen waarom 

zij vindt dat het huwelijk en samenwonen dezelfde 

status moet hebben. In par. 9 kun je lezen wat voor 

negatieve effecten het huidige verschil in status heeft. 

Het gaat hier dus om par. 5: daar staat de werkelijke 

reden van de maatregel volgens Roberts: het is 

'intended as Valium for the Tory shires hyperventilating 

over cohabitation with the Liberal-Democrats'. 

Oftewel, zij denkt dat het beleid bedacht is om 

tegemoet te komen aan Conservatieve Partij leden die 

woest zijn over het feit dat de Conservatieve Partij een 

coalitie heeft gevormd/ heeft moeten vormen met de 

Liberalen. 

Je moet de eerste woorden van de zin die de reden 

geeft opschrijven, dus 'How reprehensible' - maar als 

je het goede tekstfragment hebt genoteerd, wordt dit 

ook goed gerekend. (Probeer je echter aan te wennen 

om de manier van antwoord noteren te volgen die in 

het examen wordt gegeven, in dit geval dus dat je de 

eerste woorden van de zin waarin het antwoord staat, 

op- schrijft, omdat het nogal eens wisselt wat er wel 

en niet goedgekeurd wordt. Dus als er staat dat je in 

het Nederlands moet antwoorden, antwoord dan ook 

in het Nederlands, en als er duidelijk staat dat je twee 

woorden moet noteren, doe dat dan ook. Het zou 

zonde zijn om door een foute notatie punten te laten 

liggen.) 



Tekst 5 

The death of the beard 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst gaat over 'de dood van de baard'. 

De ondertitel zegt, 'waarom de zucht naar 

gezichtsbeharing zijn hoogste punt heeft bereikt'. 

Hieruit kun je opmaken dat het artikel gaat over de 

baard als een mode uiting, en dat de tijd dat de baard 

hip was, volgens de schrijver wel voorbij is. Als je het 

artikel snel doorleest, bijvoorbeeld door alleen de 

eerste zin van elke alinea te lezen, ontdek je dat de 

baard volgens de schrijver vooral door 'urban yuppies', 

stedelijke jongemannen die in hippe kantoren werken, 

worden gedragen om hun mannelijkheid te bewijzen. 

Waarom hij dat denkt kun je verder lezen door het 

artikel in detail te bestuderen. 

Inhoud per alinea 

1 Hierin zegt de schrijver dat een volle baard een 

man er distinguished (voornaam, gedistingeerd) 

uit laat zien. Echter, uit recent onderzoek blijkt dat 

hoe meer mannen een baard hebben, hoe minder 

aantrekkelijk de baard wordt. Desalniettemin zijn er 

nog steeds mannen die zo graag een baard willen 

hebben, dat ze haarzakjes (hair follicles) van hun 

hoofdhuid laten transplanteren naar hun kin. 

2 Bij het tijdschrift van de schrijver begint men 

zich daarom af te vragen of de beste tijd van de 

baard voorbij is, nu ze zo alomtegenwoordig 

(ubiquitous) zijn. De schrijver geeft in deze alinea 

verder een aantal voorbeelden waarom hun 

culturele bestaansreden (raison d'etre) 'iets' (gat 

12) is geworden. Deze voorbeelden zijn allemaal 

voorbeelden van bedrijven - een zaak in design 

kampeerspullen en een standaard modezaak - die 

stoere mannen laten zien en stoere workshops 

aanbieden. 

3 De schrijver zegt dat het makkelijk is om de 

stadsman ('the urban lumberjack' - de jonge 

zakenman die graag wil doen alsof hij leeft als 

een houthakker of anderszins een man die fysieke 

arbeid levert en kan leveren) te bespotten: het 

is alleen maar logisch dat iemand die de hele 

tijd achter een bureau zit, droomt over 'echt' 

werk. Volgens de schrijver komt daar de roep 

om de baard vandaan: ze hebben het nodig om 

hun mannelijkheid op de een of andere wijze te 

bewijzen. 

4 De schrijver suggereert echter dat het hebben 

van een baard niet de verbinding met het echte 

mannelijke leven reflecteert, maar het gebrek aan 

een verbinding met de realiteit. Hij suggereert 

hier dat als we echt willen leven zoals (to emulate: 

kopiëren; nadoen) onze manually labouring 

forebears (onze met de handen werkende 

voorouders), dat we dan juist elke keer als het 

even kan zouden moeten genieten van het feit dat 

we geen werkkleding aan hoeven te hebben (to 

preclude: uitsluiten), in plaats van er constant bij te 

lopen als iemand die fysieke arbeid verricht. 

5 Hier kun je lezen dat een jaar of vijf, zes geleden, 

de ouderwetse baard nog zeldzaam (rare) en 

daardoor interessant was. Momenteel is het echter 

niet origineel meer en is het nogal absurd om zo'n 

ouderwetse haardracht te hebben als je verder een 

allesbehalve ouderwetse levensstijl hebt. 

Uitwerking van de vragen 

11. C en D. Antwoord D is in tweede instantie alsnog 

goedgekeurd. 

C: In deze eerste alinea wordt gezegd dat de baard 

een man een bepaalde voornaamheid geeft. Echter, 

als je allerlei kunstgrepen moet gaan toepassen, zoals 

transplantatie van haarzakjes van je hoofdhuid naar je 

kin, dan wordt het een wanhopige poging die het hele 

idee van de baard ondermijnt. Er is dus een gebrek 

aan authenticiteit: mannen proberen zo wanhopig om 

een baard te kweken om er mannelijk uit te zien dat 

ze er juist heel erg zelfbewust van worden: de baard 

reflecteert hun wanhopige poging om erbij te horen in 

plaats van dat het hun zelfvertrouwen uitstraalt. 

D: Mannen zien het hebben van een baard als iets dat 

mannelijkheid uitstraalt en ze zijn daar trots op. Ze 

willen daar alles voor doen en zien niet dat het niet 

authentiek is. 

Niet A Het gaat hier niet om 'jongensachtige 

onschuld', maar om de wanhopige pogingen 

van mannen om ook een baard te kweken. 

Aan een baard is niet echt iets jongensachtigs: 

het gaat er hier om dat mannen zo graag een 

baard willen kweken, dat ze allerlei moeilijke 

pogingen doen om dat voor elkaar te krijgen. 

Niet B Er wordt hier nergens iets gezegd over de 

seksuele aantrekkingskracht die een baard zou 

hebben; het gaat er hier juist om dat, ondanks 

het feit dat onderzoek heeft aangetoond 

dat hoe meer mannen baarden dragen, hoe 

minder aantrekkelijk ze worden, mannen toch 

nog steeds wanhopig proberen om een baard 

te· kweken om hun mannelijkheid te bewijzen. 



12.A 

Het moet in ieder geval een negatief woord zijn: de 

schrijver is niet positief over de alomtegenwoordigheid 

van baarden in het straatbeeld. De baard is niet meer 

synoniem met stoere mannen die kunnen overleven in 

de natuur; cursussen overleven in de natuur zijn juist 

de weekendbezigheid van yuppen geworden die willen 

laten zien dat ze toch echt nog wel mannelijk zijn. 

De schrijver zegt hier dat de culturele bestaansreden 

van de baard hierdoor bizar is geworden: de baard is 

een mode uiting geworden in plaats van een uiting 

van een ruige levensstijl. De ruige levensstijl is 'hip' 

geworden en gemaakt tot een serie workshops voor 

kantoormensen in het weekend. 

Niet B De baarden zijn gewoon, commonplace, 

geworden; hun bestaansreden heeft zijn 

bestaansrecht verloren en is dus absurd 

geworden. Het bestaansrecht van de baard is 

verbonden aan authenticiteit: de baard (zoals 

hij hier besproken wordt) wordt traditioneel 

gedragen door ruige mannen die in de natuur 

kunnen overleven. Momenteel wordt de baard 

alleen maar gedragen omdat het hip is om te 

doen alsof je prima in de natuur zou kunnen 

overleven als een 'echte' man. 

Niet C De schrijver maakt juist duidelijk dat de baard 

geen bestaansrecht meer heeft. De baard was 

een authentieke uiting van de outdoors-man; 

momenteel doet elke man alsof hij zo'n echte 

man is, en kweekt dus een baard om dat aan 

te tonen. In het verleden maakte de baard de 

man niet tot een outdoors-man, maar was de 

baard simpelweg een logisch effect van een 

tijd buiten zijn en geen tijd of materiaal of 

reden hebben om te scheren. 

Niet D De baard heeft juist geen bestaansrecht meer: 

de schrijver zegt hier dat het authentieke 

karakter van de baard is verdwenen omdat de 

stadsmens de baard en de outdoor-levensstijl 

heeft overgenomen als modestatement. 

13. 1 Niet 

De schrijver zegt juist dat mannen hier wel naar 

streven, maar alleen als 'hobby activiteit' in het 

weekend: door de week brengen ze hun dagen 

door achter een bureau met airco en een oneindige 

hoeveelheid lunchopties in hun onmiddellijke 

omgeving. 

2 Niet 

De schrijver zegt hier dat de moderne man in 

verwarring is over zijn eigen mannelijkheid: daarom 

proberen ze bepaalde vormen te vinden waardoor ze 

uiting kunnen geven aan die mannelijkheid. Workshops 

'barbecue bouwen', 'bijl slijpen' en het dragen van een 

baard zijn daar uitingen van, maar de baard is niet per 

se een noodzakelijke feature. 

3 Wel 

De schrijver zegt hier dat onze voorouders 

waarschijnlijk meteen hun werkkleding uit zouden 

doen als ze de kans hadden gehad om ergens voor hen 

gekookt eten te kunnen krijgen, of in een kantoor met 

airco te zitten. 

4 Niet 

De 'bearded hipsters' zijn de yuppies: zij zijn degenen 

die tegenwoordig in hun vrije weekend outdoor 

survival cursussen doen, terwijl ze door de week weer 

achter hun bureau zitten te werken en in de pauze 

sushi of verse wraps halen bij de hippe foodtruck voor 

hun kantoor. 

14. Dat zoveel mannen proberen om mannelijker te zijn. 

/Het verlangen om fysieke arbeid te doen/ echte 

mannendingen te doen/ het romantiseren van echt 

werk/ Het verlangen om een echte man te kunnen zijn 

De 'urge' verwijst naar 'an understandable wish 

to accentuate one's masculinity (in a world where 

it's not always clear how to positively be a man)'. 

Mannen willen dus op de een of andere manier hun 

mannelijkheid bewijzen, en proberen dat te doen door 

echte mannendingen te doen, zoals houthakken, in de 

open natuur slapen en cowboy spelen. 

15.C 

Deze hele alinea gaat over mode en mode-uitingen: 

de bow tie (vlinderdas, strikje) en andere trends die 

een revival (opleving, opbloei)hebben ondergaan. De 

schrijver zegt hier dat de ouderwetse baard voorheen 

nog zeldzaam en daardoor interessant was, maar dat 

ze nu een 'simplistische interesse in stijl' weergeven, 

of een absurde statement maken over iets wat de 

baarddragers zouden willen zijn, maar helemaal niet 

past bij hun huidige leven. 

Niet A Het gaat hier niet over appropriateness 

(gepastheid), maar over het modestatement 

dat wordt gemaakt met de baard. De schrijver 

noemt hier andere mode-uitingen die ook niet 

meer bij deze tijd lijken te passen. 

Niet B De schrijver zegt hier dat voorheen de baard 

nog excentriek was: zeldzaam en daardoor 

interessant, maar dat het inmiddels gewoon 

een modeding is geworden dat niet past bij de 

levensstijl van de dragers. 

Niet D Het gaat hier niet over tradities, maar over 

de manier waarop de betekenis van de baard 

is afgenomen doordat het een mode uiting is 

geworden. De schrijver stelt dat vroeger de 

baard nog aantrekkelijk want zeldzaam was, 

maar dat het nu omdat het in de mode is 

gekomen, zijn waarde heeft verloren en niet 

past bij de dagelijkse werkzaamheden van 

degenen die een baard willen hebben. 



Tekst 6 

The driverless raad ahead 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst gaat over de zelfrijdende auto: de titel 'the 

driverless raad ahead' heeft het over de toekomst 

zonder chauffeurs. 

Als je de tekst snel doorleest, bijvoorbeeld door alleen 

de eerste zin (of zinnen) van elke alinea te lezen, kom 

je erachter dat de massaproductie van de auto veel 

banen en gerelateerde industrie heeft opgeleverd. Nu 

komt er een nieuwe revolutie aan in de autowereld: de 

zelfrijdende auto (driverless car). Dat kan de redding 

opleveren voor de auto-industrie (die blijkbaar in 

de problemen zit). Auto's zijn voor veel mensen niet 

alleen een middel om van a naar b te komen, maar 

ook een statusmiddel. Al die zaken beïnvloeden de 

auto-industrie. Veel andere branches zullen door 

de zelfrijdende auto in de problemen komen: alle 

beroepen waarbij mensen een voertuig besturen. 

Tevens zullen mensen geen behoefte meer hebben aan 

een autoverzekering. Dat klinkt nu nog vergezocht (far

fetched), maar de zelfrijdende auto zal snel realiteit 

worden. 

NB: dit artikel verscheen in 2012. Inmiddels is de 

zelfrijdende auto volop in ontwikkeling en zijn de eerste 

al op de weg verschenen 

Inhoud per alinea 

1 In deze alinea kun je lezen dat de opkomst van de 

auto een hele nieuwe industrie op gang bracht: de 

auto-industrie en de auto-onderdelenindustrie, 

maar ook de garages, tankstations en showrooms, 

en alle gerelateerde zaken. Andere ondernemingen, 

gerelateerd aan vervoer met paard en wagen, 

verdwenen uit het straatbeeld. 

2 De zelfrijdende auto vormt de nieuwe revolutie die 

de auto-industrie nieuw leven in kan blazen. Het is 

niet duidelijk wanneer de zelfrijdende auto er echt 

zal komen, maar hij komt eraan. 

3 De auto-industrie zit in de problemen omdat 

jongeren minder interesse hebben in het snel 

halen van hun rijbewijs. De zelfrijdende auto zou 

hen kunnen overhalen weer te investeren in een 

auto. Een ander probleem voor de automarkt is 

de congestion (filevorming, verstopping) van de 

drukke steden. Zelfrijdende auto's kunnen kop-aan

staart rijden, waardoor er meer auto's op de weg 

kunnen en dat zou de doorstroming bevorderen. 

4 Auto's zijn ook statussymbolen. Er zullen altijd 

mensen zijn die een dure exclusieve auto willen 

rijden. De auto industrie kan daar op inspelen 

door ze echte mode artikelen te maken. Auto's die 

zelfrijdend zijn en die geen pedalen, dashboard en 

stuur meer nodig hebben en lichtere carrosserie, 

kunnen veel goedkoper gemaakt worden. Dat 

zou mensen ervan kunnen overtuigen weer te 

investeren in de aanschaf van een auto. 

5 Hierin stelt de schrijver de vraag wat de gevolgen 

van de zelfrijdende auto voor de gerelateerde 

industrieën zouden kunnen zijn. De elektronica

industrie en de softwarebedrijven zullen voordeel 

hebben van de invoering van de zelfrijdende auto, 

omdat zij onderdelen en accessoires kunnen 

leveren voor deze nieuwe auto. Zelfrijdende bussen 

zouden kunnen gaan concurreren met treinen, 

hotels zouden klanten kunnen gaan verliezen 

omdat mensen tijdens het rijden gewoon kunnen 

slapen. 

6 Mensen die werken als chauffeur (taxi's, 

vrachtwagens etcetera) verliezen hun baan, en 

parkeerwachters en verkeerspolitie zijn niet meer 

nodig omdat zelfrijdende auto's zich gewoon aan 

de regels houden. 

7 Autoverzekeringen worden ook overbodig, en 

ziekenhuizen zullen door de daling van het aantal 

ongevallen minder druk worden. Langere reistijden 

worden ook minder zwaar, waardoor mensen 

verder van hun werk kunnen gaan wonen; moeders 

kunnen weer aan het werk als de auto de kinderen 

zelf naar school brengt. 

8 Dit klinkt nog vergezocht, maar de zelfrijdende auto 

is al in beperkte mate aanwezig: cruise control, zelf 

inparkeren en zelf remmen zijn al de eerste stappen 

en blijken populair onder autobezitters. 

9 De eerste commerciële vluchtmaatschappij begon 

16 jaar nadat de broers Wright hun eerste vliegtuig 

hadden gedemonstreerd; de invoering van de 

zelfrijdende auto zou nog veel sneller kunnen 

komen. 

Uitwerking per vraag 

16.C 

1 Waar 

In de eerste alinea kun je lezen dat er heel
_
veel 

gerelateerde bedrijven opkwamen toen de auto in 

groten getale werd geproduceerd, omdat er toen ook 

behoefte kwam aan onderdelen, garages, tankstations, 

showrooms, parkeergarages etcetera. 



2 Waar 

Doordat de auto in grote aantallen werd geproduceerd 

en steeds meer mensen een auto kochten, werden 

mensen steeds mobieler. Daardoor konden er nu 

winkelcentra op grote lege plekken buiten de stad 

worden gebouwd die eerst niet bereikbaar waren. Met 

de auto konden mensen die plekken nu wel bezoeken. 

Oftewel, beide beweringen zijn waar, dus c is correct. 

17.D 

Er wordt in de eerste alinea gezegd dat de ontwikkeling 

van de 'gewone' auto verregaande veranderingen heeft 

gebracht, hier wordt daar naar verwezen met het idee 

dat de zelfrijdende auto ook veel veranderingen met 

zich mee zal brengen. Met de invoering van de auto 

werden er allerlei nieuwe ondernemingen geboren, en 

hielden andere op met bestaan, en zo zal dat ook gaan 

met de invoering van de zelfrijdende auto. 

Niet A De (invoering van de) zelfrijdende auto wordt 

hier niet vergeleken met openbaar vervoer, 

maar met de opkomst van de gewone auto: 

in de eerste alinea wordt de eerste 'revolutie' 

beschreven: de opkomst van de auto en de 

gevolgen die dat had; in de tweede wordt de 

huidige 'revolution on wheels' besproken, en 

gesuggereerd dat het effect van deze revolutie 

net zo groot zal zijn. 

Niet C De 'self-driving car' is hetzelfde als 'the 

autonomous one': een 'autonomous car' is 

een auto die zelfstandig rijdt. 

Niet E Er wordt hier een vergelijking gemaakt tussen 

de opkomst van de zelfrijdende auto en de 

gewone auto: er wordt nergens gesproken 

over het effect dat de opkomst van paard en 

wagen had. 

18.A 

Furthermore (bovendien) wordt gebruikt om extra 

informatie aan te leveren over een onderwerp dat al 

eerder besproken is. Dat is hier het geval: in alinea 3 

wordt gesproken van de impuls die de auto-industrie 

zou krijgen van de opkomst van de zelfrijdende auto 

doordat er geen rijbewijzen meer nodig zijn en er 

minder files zouden zijn; in alinea 4 kun je lezen over 

een ander effect, namelijk dat auto's goedkoper 

zouden kunnen worden omdat er geen pedalen en 

remmen en dergelijke meer nodig zijn, maar auto's 

meer een mode-artikel kunnen worden. 

Niet B Er worden in alinea 4 andere voordelen voor 

de auto industrie genoemd dan in alinea 3. Je 

gebruikt 'in other words' alleen om hetzelfde 

in andere bewoordingen te zeggen, en dat 

is hier dus niet het geval: er worden nieuwe 

argumenten gegeven. 

Niet C 'In particular' suggereert dat het feit dat 

auto's niet alleen te maken hebben met 

voortbewegen (mobility - mobiliteit; van a 

naar b komen) maar ook statussymbolen zijn, 

iets te maken heeft met de zaken die in alinea 

3 genoemd zijn. Dat is niet het geval. 

Niet D 'Subsequently' (vervolgens) wordt gebruikt 

als er sprake is van een oorzakelijk verband. 

In alinea 3 en 4 worden echter gewoon 

voordelen van de zelfrijdende auto voor de 

auto-industrie genoemd. De voordelen van 

alinea 3 leiden niet tot de voordelen genoemd 

in alinea 4. 

19. 3 (car insurers), 9 (urban parking lot proprietors), 12 

(taxi drivers), 13 (train operators). 

NB: keuzemogelijkheid 13 is in tweede instantie ook 

goedgekeurd. 

3 In par. 7 kun je lezen dat autoverzekeringen 

overbodig worden omdat mensen niet langer zelf 

de controle over hun auto hebben: hun auto rijdt 

hen: 'goodbye to motor insurers and brokers'. 

9 In par. 6, de laatste zin, kun je lezen dat er ook 

geen behoefte meer zal zijn aan parkeerplaatsen 

in de stad: geen inkomsten (revenue) voor lokale 

overheden en parkeerplaatsuitbaters. 

12 In de eerste zin van par. 6 kun je lezen dat 

taxichauffeurs, vrachtwagenchauffeurs en anderen 

die auto's besturen, een andere baan zullen 

moeten zoeken. 

13 Spoorwegmaatschappijen zullen ernstig te lijden 

kunnen krijgen van zelfrijdende bussen en daardoor 

weggeconcurreerd kunnen worden. 

1 Niet 

De tekst suggereert juist dat café-eigenaren van 

country pubs, cafés op het platteland/langs de 

provinciale wegen, baat zouden kunnen hebben bij 

zelfrijdende auto's omdat mensen gewoon kunnen 

drinken, omdat ze niet meer zelf hoeven te rijden. 

(laatste zin par. 7) 

2 Niet 

De tekst suggereert juist dat mensen meer zullen gaan 

forensen omdat het minder energie kost als je niet 

zelf hoeft te rijden: mensen kunnen gewoon werken 

tijdens hun reistijd. 

4 Niet 

De tekst suggereert dat de busmaatschappijen 

voordeel zouden hebben aan zelfrijdende systemen 

(laatste zinnen par. S); zij kunnen gaan concurreren 

met treinen. 

5 Niet 

Eerste hulp posten zouden misschien minder druk 

worden omdat er minder auto-ongelukken zijn, maar 

dat betekent niet dat die artsen meteen werkloos 

worden. 



6 Niet 

Motels zouden misschien klanten verliezen ('need 

fewer hotel rooms'), maar dat betekent niet dat ze 

meteen zouden kunnen sluiten. 

7 Niet 

Die zouden juist extra werk krijgen omdat ze nieuwe 

software en gadgets kunnen produceren voor de 

zelfrijdende auto. 

8 Niet 

Motorrijders zouden nog steeds kunnen blijven 

motorrijden; er is geen enkele reden waarom zij 

zouden stoppen met motorrijden. 

10 Niet 

Wegen moeten nog steeds nieuw aangelegd worden of 

gerepareerd worden: ze worden nog wel gebruikt. 

11 Niet 

Er blijft nog steeds behoefte aan winkels, mensen 

willen nog steeds dingen kopen, en misschien zelfs 

meer omdat ze gadgets nodig hebben voor hun 

zelfrijdende auto. 

20.C 

De vraag is hier welke uitspraak bewijs levert voor 

de conclusie in de laatste alinea. De conclusie 

die getrokken wordt in de laatste alinea is dat de 

zelfrijdende auto er sneller zou kunnen zijn dan we 

denken: de eerste vliegtuigmaatschappij ontstond 16 

jaar nadat het eerste vliegtuig de lucht inging, en de 

zelfrijdende auto-industrie zou wel eens eerder op 

gang kunnen komen. 

Dat wordt ondersteund door de uitspraken in alinea 8, 

dat een aantal kenmerken van de zelfrijdende auto al 

ingevoerd zijn in de huidige auto. Veel auto's hebben al 

cruise control, kunnen zichzelf inparkeren of remmen 

als ze een blokkade op de weg tegenkomen. Oftewel, 

er hoeven nog maar een paar zaken ingevoerd te 

worden om de eerste echte zelfrijdende auto te 

produceren. 

Niet A Het gaat niet om veiligheidsmaatregelen: dit 

artikel gaat niet over hoe veilig de zelfrijdende 

auto wel of niet zou zijn. Er wordt nergens 

gesuggereerd dat de veiligheidsmaatregelen 

de massaproductie van de zelfrijdende auto 

momenteel nog in de weg zit. 

Niet B Deze uitspraak is waar, maar heeft geen enkel 

verband met de conclusie in de laatste alinea. 

De laatste alinea gaat over hoe snel we een 

zelfrijdende auto zouden kunnen verwachten, 

niet over de redenen waarom mensen een 

zelfrijdende auto zouden willen kopen of 

waarom hij sneller zou kunnen worden 

geproduceerd dan we denken. 

Niet D Er staat nergens dat de auto onderdelen 

industrie al heeft aangegeven dat ze snel klaar 

zullen zijn voor massaproductie ten bate van 

de zelfrijdende auto. Er wordt alleen gezegd 

dat er al heel veel aspecten van de zelfrijdende 

auto ontwikkeld zijn, dus dat het misschien erg 

snel kan gaan om de zelfrijdende auto echt in 

grote aantallen op de weg te krijgen. 

Tekst 7 

Womenomics 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst gaat over 'womenomics'. Ook al zegt 

die term je waarschijnlijk niets, het mag duidelijk 

zijn dat het iets te maken heeft met vrouwen en, 

waarschijnlijk, (de) economie. 

Als je de tekst vluchtig doorleest, kom je erachter 

dat het hier gaat over de rol van vrouwen in het 

zakenleven, en hoe die rol in de afgelopen jaren 

anders wordt ingevuld. Waar de eerste feministen nog 

precies hetzelfde behandeld wilden worden en precies 

hetzelfde wilden handelen als mannen, zijn vrouwen 

zich tegenwoordig bewust van de verschillen tussen 

mannen en vrouwen en willen ze juist die verschillen 

als hun kracht inzetten. De tekst benadrukt wel dat er 

grote verschillen zijn tussen vrouwen onderling (en 

ook tussen mannen onderling), en dat die verschillen 

groter kunnen zijn dan de verschillen tussen mannen 

en vrouwen. 

Om erachter te komen wat het punt van het artikel 

precies is, en wat de schrijver precies aanraadt aan 

vrouwen (in de laatste alinea wordt onderscheid 

gemaakt tussen twee verschillende zienswijzen als 

het gaat om vrouwen in heuakenleven), moet je het 

artikel in detail lezen. 

Inhoud per alinea 

1 Hier wordt de uitspraak 'vrouwen zijn gewoon 

mannen met minder geld' genoemd, en gesteld 

dat, al is er wel een en ander op aan te merken, 

het een goede samenvatting is van het klassieke 

feminisme. 

2 De eerste generatie feministen wilde graag precies 

hetzelfde behandeld worden als mannen en wilde 

carrière maken door harder te werken en slimmer 

te denken dan hun mannelijke collega's. 

3 Dong Minzhu, de vrouwelijke baas van een bedrijf 

in air conditioning, claimt dat ze nooit fouten 

toegeeft en het altijd bij het rechte eind heeft. Haar 

bedrijf doet het financieel heel goed. 



4 Een aantal hedendaagse feministen claimt echter 

dat vrouwen nooit op hun top zullen presteren als 

ze de regels van mannen blijven volgen. Zij claimen 

dat je als vrouw niet alleen door het glazen plafond 

heen moet breken, maar dat je al het seksisme 

binnen de processen en structuren van een bedrijf 

eerst moet uitroeien. 

5 Dit nieuwe feminisme zegt dat vrouwen anders 

functioneren dan mannen. Ze zijn minder agressief 

en minder competitief en meer geneigd naar 

consensus zoeken en groepsgericht denken. 

6 Hierin wordt gesteld dat dergelijke vrouwelijke 

eigenschappen bijzonder waardevol zouden 

kunnen zijn in de zakenwereld. Typisch mannelijk 

gedrag zou hebben geleid tot de financiële crisis, en 

zelfs zonder die crisis zou een minder patriarchale 

hiërarchie in bedrijven bijdragen aan betere 

resultaten. 

7 Een groeiend aantal bedrijven luistert naar deze 

nieuwe ideeën. Zij zijn gestopt met het gelijk 

behandelen van al hun medewerkers en kiezen er 

in plaats daarvan voor om op een andere manier 

met hun vrouwelijke medewerkers om te gaan 

zodat hun kennis en manier van aanpak niet 

verloren gaat. 

8 De nieuwe feministen hebben gelijk als ze zich 

zorgen maken over de snelheid waarmee vrouwen 

vooruit komen in de zakenwereld, en ook in 

hun kritiek op de manier waarop traditionele 

feministen omgingen met de rol van de vrouw in de 

opvoeding van de kinderen. Hun argumenten over 

de aangeboren (innate) verschillen tussen man en 

vrouw zijn echter slordig opgezet en bereiken het 

tegenovergestelde effect. 

9 Mensen die steeds hameren op de aangeboren 

verschillen tussen mannen en vrouwen moeten 

niet vergeten dat de verschillen tussen mensen 

in dezelfde groep (hier: vrouwen onderling) vaak 

groter zijn dan de verschillen tussen de twee 

groepen (hier: mannen en vrouwen). Ook al zouden 

vrouwen over het algemeen empathischer (zich 

beter kunnen invoelen) zijn, dat zegt nog niets 

over een individuele vrouw. Het is beter om naar 

mensen als individuen te kijken dan ze te zien als 

de vertegenwoordigers van een hele groep. 

10 Zodoende stelt de schrijver dat vrouwen er goed 

aan doen om niet naar de nieuwe feministen te 

luisteren, maar in plaats daarvan naar Ms Dong 

(alinea 3). Vrouwelijke studenten doen het steeds 

beter op scholen en universiteiten dan mannen 

en het zou daarom jammer zijn om het klassieke 

feminisme nu de rug toe te keren. 

Uitwerking van de vragen 

21. A 

In de eerste twee alinea's kun je lezen dat in het 

klassieke feminisme mannen en vrouwen als gelijk 

werden gezien. Vrouwen wilden niet anders behandeld 

worden: ze 'insisted on being judged by the sa me 

standards as men'. Ze maakten promotie door harder 

te werken en slimmer te denken dan hun mannelijke 

collega's, en ze waren dus faliekant tegen positieve 

discriminatie. 

Niet B Samuelson bespot de vrouwen niet; hij 

trekt alleen een conclusie op basis van zijn 

observatie. De schrijver zegt dat er nog 

wel een en ander aan te merken is op zijn 

uitspraak, maar dat die in grote lijnen het 

klassieke feminisme correct weergeeft. 

Niet C De schrijver zegt nergens dat er vrouwelijke 

leiders nodig zijn voor succes; in deze eerste 

alinea's geeft hij/zij alleen aan hoe de klassieke 

feministen tegen de man/vrouw verhoudingen 

aankeken. 

Niet D Er staat nergens dat vrouwen zelf hun criteria 

voor succes opstellen: de klassieke feministen 

hielden juist de mannelijke criteria aan, en 

probeerden dan door harder te werken en 

slimmer te denken succes te bewerkstelligen. 

22.D 

Het voorbeeld van Dong, een klassiek feminist, laat 

zien dat zij niet probeerde om anders behandeld 

te worden, maar dat ze succesvol is doordat ze vol 

zelfvertrouwen is en direct beslissingen neemt. Ze 

twijfelt niet maar doet gewoon wat ze moet doen. Ze 

laat dus geen typisch vrouwelijke eigenschappen zien, 

maar juist de directheid van de meeste mannelijke 

bazen. 

Niet A Dong wordt genoemd als een voorbeeld 

van een klassieke feminist die niet anders 

behandeld wil worden dan haar mannelijke 

collega's. Haar gedrag is juist niet typisch 

vrouwelijk. 

Niet B Dong zegt niet dat ze bevoordeeld is; ze stelt 

juist dat ze hogerop is gekomen doordat ze 

moeilijke beslissingen kan nemen en knopen 

doorhakt. Ze twijfelt niet, maar handelt. 

Niet C Het gaat niet om Dong's al dan niet aanwezige 

verantwoordelijkheidszin, maar om haar 

manier van leiding geven. 

23.B 

In alinea 5 wordt uitgelegd wat het nieuwe feminisme 

inhoudt: het nieuwe feminisme gaat ervan uit dat 

vrouwen anders in elkaar zitten dan mannen en dat ze 

dus ook andere karaktereigenschappen hebben. 

Niet A Deze alinea is objectief: het geeft alleen de 



zienswijze van de nieuwe feministen weer. 

Niet C Deze alinea is objectief: het geeft alleen de 

zienswijze van de nieuwe feministen weer. 

Niet D In deze alinea wordt alleen uitgelegd wat het 

nieuwe feminisme inhoudt; het plaatst het nog 

niet in een breder kader. 

24.D 

In deze alinea wordt gezegd dat de typisch vrouwelijke 

eigenschappen die genoemd worden in alinea 5, steeds 

waardevoller worden in het bedrijfsleven. Vrouwelijk 

leiderschap zou, claimen de nieuwe feministen, niet 

hebben geleid tot de financiële crisis en de beste 

bedrijven gebruiken nu werkstructuren waarbij meer 

aandacht is voor vrouwelijke eigenschappen als 

samenwerking en netwerken. De woorden 'what is 

more' geven aan dat de eigenschappen genoemd in 

alinea 5 niet alleen goede eigenschappen kunnen zijn 

in het bedrijfsleven, maar ook momenteel al worden 

toegepast en nuttig zijn voor moderne bedrijven. 

Niet A Likewise wordt gebruikt om een gelijksoortige 

gebeurtenis te beschrijven. Het zou passen 

als zowel alinea 5 als 6 voorbeelden hadden 

geleverd van situaties waarin vrouwelijke 

eigenschappen duidelijk nuttig waren. Dat 

is hier niet het geval: alinea 6 vertelt alleen 

waarom die vrouwelijke eigenschappen zo 

nuttig kunnen zijn in moderne bedrijfsvoering. 

Niet B Nevertheless {desalniettemin) wordt gebruikt 

om een tegenstelling weer te geven: je zou 

het kunnen gebruiken als zou blijken dat de 

kwaliteiten genoemd in par. 5 niet gebruikt of 

erkend worden, of toch niet effectief blijken te 

zijn. 

Niet C Je gebruikt therefore (zodoende) om een 

reden aan te geven voor een bepaalde situatie 

of conditie. Het zou gebruikt kunnen worden 

als je duidelijk wilt maken dat er meer naar 

vrouwen geluisterd zou moeten worden. Hier 

gaat het er echter niet om dat bedrijven die 

eigenschappen zouden moeten gebruiken, 

maar dat bedrijven die die eigenschappen van 

vrouwen gebruiken, het goed doen. 

25.1 Niet 

McKinsey is juist één van de bedrijven die nu 

onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen om zo 

optimaal van de goede eigenschappen van vrouwen 

gebruik te kunnen maken. 

2 Wel 

Het idee achter het luisteren naar vrouwen is dat hun 

ideeën inderdaad bij kunnen dragen aan het succes 

van een bedrijf: vrouwen zouden vijf van de negen 

eigenschappen van een goede leider hebben en 

daarom vaker succesvol zijn binnen het bedrijfsleven 

dan mannen. 

3 Niet 

Deze alinea stelt niet dat je je bewust moet zijn van de 

verschillende eigenschappen van mannen en vrouwen 

om succes te hebben, maar dat luisteren naar je 

vrouwelijke managers nuttig zou kunnen zijn. Er is ook 

geen bewijs dat die bedrijven het ook daadwerkelijk 

beter doen; de onderzoeken van McKinsey beweren 

dat vrouwen meer van de 'leadership behaviours' laten 

zien dan mannen, maar dat is het dan ook. 

4 Wel 

In de laatste zin van alinea 7 kun je lezen dat er 

tegenwoordig veel kleine adviesbureaus zijn die er hun 

werk van maken om bedrijven te leren naar vrouwen 

te luisteren. 

26.D 

In par. 8 kun je lezen dat het nog niet opschiet met 

het aantal vrouwen in topposities binnen bedrijven 

in Groot-Brittannië, en dat de feministen dus wel een 

punt hebben, maar dat ze de fout ingaan met hun 

bewering dat er aangeboren verschillen zijn tussen 

mannen en vrouwen. De argumentatie daarvoor 

wordt 'sloppy and counterproductive' genoemd: 

onzorgvuldig en contraproductief - je bereikt er 

het tegenovergestelde resultaat mee. Oftewel, de 

schrijver/schrijfster zegt dat de beweringen over de 

verschillen tussen mannen en vrouwen incorrect 

(flawed) zijn. 

Niet A De schrijver erkent alleen dat de klassieke 

feministen ('old-fashioned feminism') geen 

rekening hielden met de rol van de vrouw als 

moeder. Echter, het belangrijkste punt dat 

de schrijver hier wil maken is dat de nieuwe 

feministen één belangrijke denkfout maken 

met betrekking tot de verschillen tussen 

mannen en vrouwen. 

Niet B Het probleem is juist dat de nieuwe feministen 

zich teveel richten op de verschillen tussen 

mannen en vrouwen: De schrijver zegt hier dat 

zij ongelijk hebben. 

Niet C De schrijver zegt dat dat juist klopt: als je 

27.A 

kijkt naar het tempo waarop momenteel 

vrouwen terecht komen in topposities, zal 

het nog wel 60 jaar duren voordat er een 

gelijke man/vrouw verdeling is aan de top. 

De schrijver maakt zich echter niet druk over 

hoe snel of langzaam dat zou gaan; hij wil hier 

alleen ingaan op de bewering van de nieuwe 

feministen dat er aangeboren verschillen zijn 

tussen mannen en vrouwen. 

De schrijver stelt hier dat het niet uitmaakt of er 

verschillen zijn tussen mannen en vrouwen en zo 

ja, hoe groot die verschillen zijn. Hij/zij zegt dat de 

verschillen tussen de hele groep mannen en vrouwen 



kleiner zijn dan de verschillen tussen individuele 

mannen en vrouwen onderling: dat je niet kunt zeggen 

dat 'mannen' zo denken en 'vrouwen' zo, omdat dat 

heel erg verschilt per man of vrouw. Het punt dat hij/ 

zij dus wil maken is dat bedrijven moeten letten op 

specifieke persoonlijke eigenschappen van potentiële 

werknemers, ongeacht of dat nou een man of een 

vrouw is. 

Niet B De schrijver zegt hier niet dat te weinig 

bedrijven onderkennen dat ze, bewust of 

onbewust, onderscheid maken tussen mannen 

en vrouwen. Hij/zij wil hier alleen zeggen dat 

bedrijven moeten kijken naar de persoonlijke 

eigenschappen van de man of vrouw die ze 

willen aannemen, omdat er niet zoiets is als 

'de typische man' of 'de typische vrouw'; 

er zijn teveel verschillen tussen vrouwen 

onderling en mannen onderling om te kunnen 

generaliseren. 

Niet C De schrijver zegt juist dat er geen onderscheid 

gemaakt moet worden tussen mannen en 

vrouwen, maar dat bedrijven moeten kijken 

of de eigenschappen die zij nodig hebben, 

aanwezig zijn in de kandidaat die ze voor zich 

hebben, ongeacht of dat nou een man of een 

vrouw is. 

Niet D De schrijver zegt juist dat bedrijven geen 

onderscheid moeten maken tussen mannen 

en vrouwen, omdat er niet zoiets is als 'de' 

man of 'de' vrouw. Je kunt niet een vrouw 

aannemen en dan verwachten dat die alle 

typisch vrouwelijke eigenschappen op het 

gebied van leidinggeven bezit. Er zijn teveel 

verschillen tussen vrouwen (en mannen) 

onderling om dat soort generalisaties te 

maken, dus bedrijven moeten gewoon kijken 

of de kandidaat die ze voor zich hebben, de 

kwaliteiten heeft die ze zoeken. 

28. 1 en 2 

NB: antwoord 2 is in tweede instantie ook 

goedgekeurd. 

1 In de eerste alinea vind je meteen al een definitie 

van het klassieke feminisme: 'vrouwen zijn 

gewoon mannen met minder geld'. De klassieke 

feministen maakten geen onderscheid tussen 

mannen en vrouwen. Oftewel, de eerste alinea 

komt meteen al met een beeld waarop klassieke 

feministen vrouwen zagen: als precies hetzelfde 

als mannen (maar met minder geld/macht). Een 

tegenargument zou kunnen zijn dat we niet weten 

of Paul Samuelsen en de schrijver van dit artikel wel 

klassiek feministen zijn 

2 In alinea 2 wordt gesteld dat de eerste succesvolle 

vrouwen niets wilden weten van verschillen tussen 

mannen en vrouwen, zij eisten gelijke behandeling. 

Zij waren dus echte klassiek feministen. 

Tekst 8 
A perfect opportunity 

Oriëntatie vooraf 

De titel van deze tekst is 'a perfect opportunity' 

- een perfecte gelegenheid. Dat zegt niet zoveel, 

maar als je de tekst vluchtig doorleest, ontdek je 

al snel dat hij gaat over wedden, en dan vooral het 

wedden op sportuitslagen en gebeurtenissen tijdens 

sportwedstrijden. De schrijver maakt zich hard voor 

meer controle op corruptie binnen de sport, omdat er 

blijkbaar heel vaak spelers of scheidsrechters worden 

omgekocht om bepaalde weddenschappen te winnen. 

Inhoud per alinea 

1 Hier wordt gezegd dat er speciale straffen zouden 

moeten zijn voor mensen die vals spelen tijdens 

sportwedstrijden, omdat je het aan de fans 

verplicht bent om je uiterste best te doen. Het 

blijkt echter dat sporters altijd al ten prooi zijn 

gevallen aan de verleiding om koste wat het kost 

te winnen - door vals te spelen. Datzelfde instinct 

brengt mensen er ook toe om weddenschappen af 

te sluiten op de resultaten van sportwedstrijden. 

2 Wedden wordt hier beschreven als een geweldige 

kans voor mensen die weinig goeds in de zin 

hebben, zeker in deze tijd van internet en 

nieuwe vormen van weddenschappen afsluiten. 

Desalniettemin zegt de FA (football association) dat 

het allemaal wel meevalt en dat er maar op zeer 

kleine schaal (not widespread - niet wijdverbreid) 

wordt vals gespeeld. De schrijver betwijfelt dit ten 

zeerste. 

3 Dankzij het internet is het makkelijker 

geworden voor crooked (onbetrouwbare) 

sporters en bookmakers (wedkantoren waar je 

weddenschappen af kunt sluiten). Er wordt nu 

niet alleen meer gewed op de uitslag van een 

wedstrijd, maar op allerlei kleine aspecten, zoals 

bijvoorbeeld het moment waarop de eerste gele 

kaart valt: overal waarvoor punters (gokker) 

voor te vinden zijn, kan op gewed worden, en 

payouts (uitbetalingen van een weddenschap) 

zijn vaak heel hoog. De FA heeft wel een 

integriteitscommissie opgezet, maar deze wordt 

laks genoemd: 'its critics despair of its lack of 

energy'. 



4 De British Horseracing Association heeft het 

blijkbaar wel goed voor elkaar: doordat zij 

heel streng en zeer duidelijk controleren en 

evenementen in de gaten houden, hebben zij de 

paardensport na een aantal corruptieschandalen 

gered, claimt de schrijver. Er wordt nog steeds 

valsgespeeld, maar het wordt niet meer gedoogd. 

De schrijver is dan ook blij dat er nu een 

integriteitscommissie die voor alle sporten moet 

gelden in het leven is geroepen. 

5 Hij plaatst daarbij wel de kanttekening dat alleen 

een commissie niet genoeg is, er moet ook de wil 

zijn om actie te ondernemen. De enorme bedragen 

die rondgaan in de gokindustrie zou sommigen 

huiverig kunnen maken de corruptie echt aan te 

pakken. In de VS is wedden illegaal geworden in 

veel staten na een reeks van corruptieschandalen. 

De schrijver zegt dat dat misschien niet de 

oplossing is, maar dat er wel actie ondernomen 

moet worden, en dat de bewering van de FA dat er 

geen bewijs is voor corruptie, niet betekent dat er 

geen corruptie is. 

Uitwerking van de vragen 

29.D 

In de eerste alinea kun je lezen dat het niet eerlijk is 

tegenover de sport en de fans als er vals gespeeld 

wordt in een sportwedstrijd: spelers zouden hun 

uiterste best moeten doen om te winnen. Er staat 

echter ook, in het tweede deel van de alinea, dat er 

al zolang als er sportwedstrijden zijn, vals gespeeld 

wordt, omdat mensen echt tot het uiterste willen 

gaan om te winnen. Gecombineerd met de andere 

menselijke neiging om geld in te zetten op de uitslagen 

van sportwedstrijden, betekent dat dat er lang niet 

altijd eerlijk gespeeld wordt. Om hun doel te bereiken 

- of dat nou een wedstrijd winnen is of veel geld 

verdienen aan een weddenschap - zijn mensen bereid 

om heel ver te gaan, zegt deze eerste alinea. 

Niet A De schrijver zegt niet dat mensen die streven 

naar succes altijd antisociaal zijn; er wordt hier 

alleen gezegd dat mensen tot veel bereid zijn 

om hun doel te behalen. 

Niet B Dit is alleen de inhoud van het eerste deel 

van de alinea; in het tweede deel kun je lezen 

dat er, ondanks het feit dat het niet eerlijk is 

tegenover de fans, toch altijd vals gespeeld is 

bij sportwedstrijden. 

Niet C De schrijver zegt dit in de eerste regel, maar 

het is niet de boodschap van de gehele eerste 

alinea: in deze alinea maakt de schrijver 

duidelijk dat iedereen het erover eens is dat 

vals spelen de sport verpest, maar dat het toch 

gebeurt omdat mensen ook koste wat kost 

30.C 

willen winnen en omdat weddenschappen 

afsluiten op de uitslag van sportwedstrijden 

ook onderdeel is van de menselijke natuur. 

Het woord 'indeed' betekent 'zeker' en wordt 

gebruikt om iets te benadrukken. De schrijver 

gebruikt het woord om nog eens te benadrukken dat 

de mogelijkheid om weddenschappen af te sluiten 

inderdaad problemen met zich mee brengt omdat het 

mensen aantrekt die weinig goeds in de zin hebben. 

Niet A Er wordt hier juist iets gezegd dat de inhoud 

van par. 1 bevestigt: dat weddenschappen 

afsluiten op de uitkomst van sportwedstrijden, 

tot problemen leidt. 'By contrast' 

suggereert juist dat er iets volgt wat het 

tegenovergestelde beweert. 

Niet B Je gebruikt in a nutshell (in een notendop) 

om iets samen te vatten. Wat er hier genoemd 

wordt, is één aspect uit het rapport; niet per 

se een samenvatting van het rapport. 

Niet D Je gebruikt to be fair (om eerlijk te zijn) 

om aan te geven dat er verzachtende 

omstandigheden zijn: dat het vaak wél goed 

gaat, bijvoorbeeld, of dat niet iedereen 

het doet, of dat het tot voor kort nog wel 

toegestaan was, of toch iets in die richting. Dat 

is hier echter niet het geval: er wordt alleen 

gezegd dat de combinatie wedden en sport 

een slechte is. 

Niet E De zinssnede to make matters worse (om het 

nog erger te maken) suggereert dat er nieuwe 

informatie volgt die de situatie omschreven in 

par. 1 nog erger maakt. Dat is niet het geval, 

hier wordt alleen bevestigd dat de mening die 

gegeven wordt in par. 1, door anderen gedeeld 

wordt. 

31. c 

Het eerste deel van de derde alinea gaat over het 

afsluiten van weddenschappen en hoe het internet die 

traditie heeft veranderd. In het tweede deel, dat begint 

met 'The FA ".' staat een mogelijke oplossing voor de 

corruptie die het wedden op sportevenementen met 

zich meebrengt: de FA heeft een integriteitscommissie 

opgesteld die in de gaten moet houden of alle partijen 

zich aan de regels houden en er geen afspraken 

worden gemaakt over de uitslag of het verloop van een 

wedstrijd. 

Niet A De zinnen die volgen na deze woorden 

gaan nog steeds over het afsluiten van 

weddenschappen op het verloop van 

sportwedstrijden: deze zin verwijst naar de 

'any number of lesser events' waarop gewed 

kan worden, waarvoor je alleen andere 

gokkers hoeft te vinden die daar ook op willen 

wedden. 



Niet B Deze zin geeft een gevolg aan van de 

manier waarop het internet wedden 

32.A 

heeft veranderd, maar het gaat hier nog 

steeds over weddenschappen afsluiten op 

sportwedstrijden. 

Het gaat in deze regels over de nieuwe commissie (de 

sports integrity unit) die, binnen het Britse voetbal, 

corruptie moet aanpakken. Het probleem met de 

commissie is echter wel dat ze niet actief genoeg zijn, 

wat corruptie blijkbaar weer in de hand werkt. Het 

gaat er hier dus om dat hoe minder er gecontroleerd 

wordt, hoe aantrekkelijker het is om vals te spelen. 

Niet B Het gaat hier niet om de samenstelling van 

teams; het gaat hier om corruptie. Het maakt 

voor de weddenschappen op zich niet uit wie 

er spelen, zolang er maar weddenschappen 

afgesloten kunnen worden op het verloop van 

de wedstrijd. 

Niet C Het gaat hier niet over de overtredingen van 

spelers, maar over de weddenschappen die 

afgesloten worden op het verloop van een 

wedstrijd. Of clubs wel of geen aandacht 

besteden aan spelers die regelmatig 

overtredingen begaan, is niet van belang 

voor deze tekst: alleen als de speler expres 

overtredingen begaat omdat hij daarvoor 

betaald wordt, zou dat van belang zijn hier. 

Maar daar gaat de tekst hier niet op in. 

Niet D Het gaat er niet om of een Premier League 

wedstrijd (fixture) heel erg belangrijk (high

profile) is of niet: op elke wedstrijd kan 

gewed worden. Het ligt voor de hand dat de 

winst die behaald kan worden bij belangrijke 

wedstrijden vaak groter is omdat er meer 

mensen mee doen, maar dat hoeft niet per se 

zo te zijn. 

33. c 

In de laatste twee alinea's kun je lezen dat 

er een nieuwe commissie is die corruptie bij 

sportevenementen aan moet pakken, maar dat er 

nog een hoop moet gebeuren voor die het probleem 

echt actief aan kan pakken. Het probleem is, zoals 

de schrijver zegt in de laatste zin van par. 5, dat de 

FA ontkent dat er een echt probleem is: ze zeggen 

dat er weinig bewijs is dat er echt afspraken worden 

gemaakt over het verloop van wedstrijden, terwijl het 

volgens de schrijver duidelijk is dat er zeker sprake is 

van dat soort praktijken. Het feit dat er geen bewijs is, 

betekent niet dat het niet gebeurt, zegt hij. 

Niet A De schrijver zegt inderdaad dat veel sporten 

niet in staat zijn om effectief op te treden 

tegen corruptie binnen hun tak van sport, 

maar dat is niet de belangrijkste boodschap 

hier. Wat de schrijver hier duidelijk wil maken 

is dat er iets moet gebeuren, en dat dat 

momenteel nog moeilijk is omdat men ontkent 

dat er een echt probleem is, en omdat er 

teveel geld mee gemoeid is. 

Niet B De schrijver zegt hier dat er een 

overkoepelend orgaan is die corruptie binnen 

de sport aan moet pakken, maar niet dat 

deze de al bestaande organisatie binnen de 

voetbalwereld moet vervangen. 

Niet D Dit is een aspect waar naar gekeken moet 

worden, maar wat de schrijver in deze 

alinea's duidelijk wil maken is dat er effectief 

opgetreden kan worden tegen corruptie, maar 

dat er dan wel de wil aanwezig moet zijn om 

echt iets te doen. Momenteel is dat in de 

voetbalwereld nog niet het geval: er is teveel 

geld mee gemoeid en degenen die er iets 

tegen zouden moeten doen, ontkennen dat er 

een echt probleem is. 

34. Same fear ". 

Het gaat hier om de nauwe band tussen sport/ 

voetbal en de organisaties die het wedden op die 

sporten organiseren . Dat staat aangegeven in de 

tweede zin van alinea 5: daarin gaat het over 'the tight 

relationship between big gambling organisations and 

the sports [".]'. 

Tekst 9 

Return to the Field 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst .is een fragment uit een boek: het begin 

van het eerste hoofdstuk van Return to the Field van 

Alexander Fullerton. Het nadeel van zo'n tekst is dat je 

als lezer geen idee hebt waar het precies over gaat en 

dat een roman, in tegenstelling tot een krantenartikel, 

niet tot doel heeft de lezer meteen in de eerste alinea's 

al te vertellen wat de boodschap van de tekst is. 

Normaal weet je als lezer wel ongeveer waar het 

boek over zal gaan en waar en wanneer het speelt 

omdat je daarvoor de achterflaptekst kunt lezen 

(en waarschijnlijk op basis daarvan dat boek hebt 

gekozen); die luxe heb je nu niet. 

Inhoud van de tekst 

Als je de tekst doorleest, kom je erachter dat het 

verhaal speelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een 

van de voetnoten vertelt je dat de SOE een Britse 

organisatie is tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar 

ook zonder dat kon je uit de context - vliegtuigen, 

oorlogssituatie, RAF, Gestapo en 'German-occupied 

France' al opmaken dat dit het geval was. 



De hoofdpersoon is Rosie, en Rosie is blijkbaar een 

spion, of in ieder geval een Britse agente, die in 

Frankrijk moet gaan spioneren voor de Britten. Ze 

vertrekt in dit eerste hoofdstuk in een klein vliegtuig 

(een Lysander) naar Frankrijk en gaat daar undercover 

als Suzanne Tanguy. Ze heeft blijkbaar al twee keer 

eerder dergelijke missies gedaan: 'with me, three now' 

en 'on her two previous missions'. De tweede missie 

liep enigszins fout: haar collega op die missie, 'Romeo', 

werd toen neergeschoten en zijzelf werd gevangen 

genomen door de Gestapo. 

Daarom ziet deze missie er een beetje anders uit: ze 

heeft nu een wapen bij zich, en twee zelfmoord pillen 

(cyanide pills). 

Het vliegtuig staat op het punt van vertrekken in het 

laatste deel van de tekst: ze zullen er ongeveer een 

uur en veertig minuten over doen, omdat ze niet 

rechtstreeks kunnen vliegen en boven het Kanaal 

onder de radar moeten vliegen. 

Uitwerking van de vragen 

35.1 Niet 

Er wordt nergens gezegd dat Marilyns gedrag ongepast 

of illegaal zou zijn; het is alleen onverwacht voor Rosie, 

omdat ze al twee keer eerder op missie is geweest, en 

Marilyn toen niet zo sentimenteel was. 

2 Wel 

Er staat dat ze zich shabby ( slordig) voelde in 

de nabijheid van Marilyn vanwege 'Marilyn's tall 

elegance', terwijl zij er zelf nogal slordig bijliep: in 

haar rol van Suzanne Tanguy moest ze er enigszins 

onverzorgd uitzien. 

3 Niet 

Rosie suggereert nergens dat ze de rol die ze moet 

spelen een lastige vindt. 

4 Niet 

Rosie heeft een Franse vader, maar er wordt nergens 

gezegd dat die achtergrond bepalend was voor haar 

keuze om undercover agent te worden. 

5 Niet 

Het lijkt erop alsof Rosie die beslissing zelf heeft 

gemaakt nadat ze gevangen was genomen tijdens 

haar tweede missie: Marilyn heeft de pillen alleen 

meegenomen vanuit Londen. 

6 Wel 

Ze was ondervraagd door de Gestapo nadat zij haar 

gevangen hadden genomen en haar collega hadden 

neergeschoten, en toen ze weer vrij was, werd ze 

debriefed (ondervraagd na afloop van een missie) 

door de Britten om er zeker van te zijn dat ze geen 

belangrijke informatie verraden had. 

36.Nee 

De tekst verklaart hier niet waarom Marilyn plotseling 

zo sentimenteel is; het blijft (in dit gedeelte althans) 

een raadsel. 

37.A 

De tweede missie wordt genoemd om te verklaren 

waarom Rosie nu wel een wapen bij zich heeft en twee 

in plaats van één cyanidepil. Het wordt dus genoemd 

om haar veranderde gedrag ten opzichte van haar 

persoonlijke veiligheid te verklaren. 

Niet B Het soort wapen is eigenlijk niet van belang; 

waar het hier om gaat is dat ze een wapen 

heeft. Bij haar vorige missies had ze dat niet, 

maar bij de tweede missie ging er iets mis, en 

werd haar partner neergeschoten. 

Niet C De tekst vertelt hier niets meer over het soort 

werk dat Rosie doet dan we al weten; ze is 

undercover agente voor de Britten tijdens de 

oorlog. Wat alleen duidelijk wordt is dat ze 

nu gewapend is, en dat ze dat bij de vorige 

missies niet was. 

Niet D Er was geen sprake van een love affair; ze 

had, voor zover we kunnen beoordelen, geen 

relatie met 'Romeo'. Ze waren alleen samen 

undercover voor deze missie. 

38.B 

Je kunt in dit deel lezen dat het hemelsbreed (as 

a strong crow might fly) maar 225 mijl is naar de 

landingsplaats, maar dat ze moesten omvliegen 

(he'd be detouring) om vijandelijk vuur te ontwijken 

(flakpoints). 

Niet A Ze hoeven niet bij de kust te landen, maar ze 

moeten wel over de kust vliegen, en aangezien 

die goed verdedigd was, moesten ze dus af 

en toe wat 'omvliegen' om vijandelijk vuur te 

ontwijken. Ze kunnen dus niet recht naar hun 

doel vliegen, maar moeten wat improviseren 

met hun route. 

Niet C Het is niet het weer dat ervoor zorgt dat ze 

niet rechtstreeks kunnen vliegen, maar de 

vijand: ze moeten buiten bereik blijven van 

het Duitse afweergeschut. De piloot geeft wel 

aan dat het nogal 'breezy' is - dat er nogal 

wat wind staat - maar dat is het probleem 

niet, hij zegt dat alleen om aan te geven dat 

er misschien wat turbulentie zou kunnen zijn 

maar dat hij desondanks zal proberen om 

Rosie 'a comfortable ride' te geven. 

Niet D De piloot maakt zich niet druk (fretting) om 

Rosie's veiligheid, maar wil gewoon veilig naar 

hun doel vliegen. Hij geeft dus aan dat ze niet 



in een rechte lijn kunnen vliegen omdat ze 

anders het risico lopen neergehaald te worden 

door de Duitsers. Het gaat dus niet zozeer om 

Rosie's veiligheid, maar om de veiligheid van 

iedereen in het vliegtuig en het slagen van 

de missie. De piloot maakt zich niet speciaal 

zorgen om Rosie's veiligheid; hij maakt alleen 

e.en grapje over haar eerste parachutesprong. 

Niet E Het gaat er hier niet. om dat het Rosie's eerste 

parachutesprong is, maar om de vlucht in 

het algemeen; dit deel van de tekst maakt 

duidelijk dat de vlucht enigszins hobbelig gaat 

worde
.
n door dé weersomstandigheden en dat 

ze niet rechtstreeks naar de dropplek kunnen 

vliegen omdat ze buiten bereik moeten blijven 

van de Duitsers. 

Tekst 10 
Furloughed? Here's an idea 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst is wederom een letter to the editor, een 

ingezonden brief. De officiële aanhef ('Sir') ontbreekt, 

maar de ondertekening met naam en woonplaats 

maakt dat duidelijk. Het gaat om een brief in de 

Washington Post, dus de briefschrijver reageert 

waarschijnlijk op Amerikaans nieuws. 

Het probleem met ingezonden brieven is dat ze 

meestal reageren op een eerder geplaatst artikel en de 

mening weergeven van een lezer. Vaak wordt er maar 

zeer beperkt verteld op welke kwestie ze reageren, 

omdat de meeste lezers zich een dergelijk recent 

geplaatst artikel nog wel herinneren, maar wij hebben 

die kennis niet, dus we moeten het doen met de 

beknopte beschrijving van de briefschrijver. 

De ingezonden brief gaat, afgaand op de titel en de 

eerste regel, over verlofregelingen en 'out of office' 

mailtjes van federal employees - ambtenaren. De 

schrijver geeft suggesties over wat deze in hun out of 

office mails zouden kunnen schrijven. 

Inhoud van de tekst 

De schrijfster stelt voor dat ambtenaren (bij de 

Amerikaanse regering) in hun out-of-office reply een 
van haar twee voorbeeld-mededelingen overnemen: 

1 Ik ben niet aanwezig aangezien ik op onbetaald 

verlof ben gestuurd. Neem contact op met 

het Congress (de wetgevende instantie van de 
Amerikaanse overheid) - zij werken ook niet maar 

zij worden wel betaald. 

2 Ik ben op onbetaald verlof en daarom niet 

aanwezig op verzoek van het Congress. Als je niet 

snapt wat dat inhoudt, ga dan naar je bank, neem 

20% van je laatste loon op en verbrand het'. 

Extra informatie 

De brief is hoogstwaarschijnlijk een reactie op 

een Government Shutdown - dat het fiscale jaar 

is afgesloten maar er nog geen nieuwe begroting 

vast is gesteld waardoor allerlei niet-essentiële 

overheidsdiensten worden gesloten en alle 

medewerkers rnet onbetaald verlof worden gestuurd. 

Meestal gaat er een conflict tussen de president en 

het parlement aan vooraf. De Government Shutdown 

van 2013 (waar deze brief waarschijnlijk naar verwijst) 
duurde 16 dagen en ging over de invoering van 

'Obamacare'. 

Uitwerking van de vragen 

39. c 

De briefschrijver vindt het vreemd dat ambtenaren als 
gevolg van een politiek conflict zonder loon naar huis 

worden gestuurd; ze kunnen niet even een andere 

baan vinden of iets anders gaan doen en kunnen dus 
in de financiële problemen komen, terwijl degenen die 

de problemen veroorzaken - de president en Congress 

- wél doorbetaald krijgen. 

Niet A Furlough in deze zin van het woord is niet 

gewoon betaald verlof: het is onbetaald verlof. 

Werknemers worden naar huis gestuurd 

omdat er een begrotingscrisis is die niet 

snel genoeg opgelost kan worden: het is 

unpaid temporary leave, zoals in de eerste 

voorbeeldmail staat. 

Niet B De schrijver zegt niet dat ambtenaren geen 

werk leveren: ze maakt hier alleen duidelijk 

dat het vreemd is dat de regering zomaar zijn 

werkgevers zonder enige vorm van betaling 

naar huis kan sturen. 

Niet D Er is juist geen betaling voor de werknemers, 

en dat vindt de briefschrijfster een schande. 

Niet E De briefschrijfster vindt de term helemaal niet 

dubbelzinnig, en in de VS zal het iedereen ook 

direct duidelijk zijn wat ermee wordt bedoeld. 

Haar voorbeeld mails vertellen ons ook wat 

furlough inhoudt: onbetaald tijdelijk 'verlof', 

oftewel, ambtenaren die zonder betaling naar 

huis worden gestuurd omdat er een conflict 

40.C 

is tussen Congress en de president (die wel 

gewoon doorbetaald worden). 

De toon is honend - derisive. De briefschrijfster bespot 

het hele idee achter de furlough - het verplichte 

onbetaalde verlof dat ambtenaren opgelegd krijgen. 



De briefschrijfster is in haar twee voorbeeld mails 

duidelijk kritisch over de manier waarop de 

ambtenaren worden behandeld door Congress en 

bekritiseert daarbij ook Congress, waarvan de leden 

wél doorbetaald krijgen. 

Niet A Ze geeft wel 'advies', maar het is spottend 

bedoeld, als kritiek op Congress en de manier 

waarop ze overheidsmedewerkers in de 

problemen brengen. 

Niet B De brief is niet neerbuigend (condescending) 

bedoeld; de schrijfster bekritiseert niet de 

ambtenaren, maar Congress. 

Niet D Vindictive betekent wraakzuchtig. De 

schrijfster wil echter geen wraak nemen, maar 

een bizarre situatie belichten: dat ambtenaren 

zo maar naar tijdelijk naar huis kunnen 

worden gestuurd zonder betaling. 

Tekst 11 
Biofuel binge 

Oriëntatie vooraf 

Deze tekst gaat over biofuel - biologische brandstof, 

en wel over een biofuel binge: een periode waarin 

biologische brandstof heel populair is, of er heel 

veel van geproduceerd wordt of heel veel van wordt 

gebruikt. 

Inhoud per alinea 

1 Hierin wordt gezegd dat de Europese plannen met 

betrekking tot biologische brandstof tot meer C02 

uitstoot zullen leiden in plaats van minder, als men 

de doelen voor 2020 haalt. 

2 Om de gewassen die nodig zijn om biologische 

brandstof te maken te kweken en ook nog 

gewassen te kweken voor Europese consumptie 

moeten miljoenen hectares landbouwgrond in 

Afrika worden aangelegd, waarbij twee keer zoveel 

C02 vrijkomt als de auto's zouden produceren. 

3 De EU besloot in 2007 dat er minder 

broeikasgassen geproduceerd moesten worden 

voor 2020, onder andere door de invoering van 

biologische brandstoffen. Inmiddels (in 2010) 

hebben 23 van de 27 landen hun plannen daarvoor 

gepresenteerd. 

4 Het onderzoek stelt dat er 80 tot 167% meer C02 

zal worden uitgestoten tussen 2011 en 2020 door 

de nieuwe plannen dan wanneer er gebruik wordt 

gemaakt van fossiele brandstoffen. 

Uitwerking van de vraag 

41.A 

Het gaat hier om de effecten van de plannen om C02 

uitstoot te verminderen. De EU wil om de hoeveelheid 

geproduceerde broeikasgassen omlaag te brengen af 

van fossiele brandstoffen, maar volgens het onderzoek 

genoemd in dit artikel zal dat averechts werken: de 

productie van biobrandstof levert meer uitstoot op 

dan de omschakeling oplevert. De landen die hun 

energieplannen hebben gepresenteerd houden 

geen rekening met wat de productie van biologische 

brandstof kost aan land in Afrika: wat de milieueffecten 

zijn van het verbouwen van gewassen die in 

biologische brandstof omgezet moeten worden. 

Niet B Het gaat niet om de sociale gevolgen, maar 

om de ecologische gevolgen: het geschikt 

maken van land voor de landbouw levert veel 

meer uitstoot op dan de auto's die op fossiele 

brandstof rijden. 

Niet C Het gaat hier niet om aanpassingen aan auto's 

maar om de uitstoot die wordt gecreëerd 

doordat er land in Afrika geschikt moet 

worden gemaakt voor landbouw" 

Niet D Het gaat niet om landonteigening in Afrika, 

maar om de milieueffecten van het verbouwen 

van gewassen voor biobrandstof. 

Niet E De haalbaarheid van transport van Afrika naar 

Europa van de biobrandstof wordt hier niet 

besproken: het gaat hier puur en alleen over 

de milieugevolgen. 


