
4 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

Tekst 1  Dumbing up 

   Maximumscore 1 

1  een antwoord bestaande uit twee elementen, met de volgende strekking: 

• (De tegenstrijdigheid van) het stijgen van het IQ (bij de Britten), 

• terwijl (tegelijkertijd) de parate kennis lijkt af te nemen. 

    Indien een element ontbreekt of een fout bevat 0

    Indien van een van beide elementen alléén een voorbeeld wordt gegeven 0

Tekst 2  Murad Qureshi 

2 B
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Tekst 3 De volgende tekst…

   Maximumscore 3 

3 1 juist 

   2 onjuist 

   3 juist 

   4 onjuist 

   5 juist 

   6 onjuist 

   7 onjuist 

    Indien zeven goed 3

    Indien zes goed 2

    Indien vijf goed 1

    Indien vier of minder goed 0

Tekst 4  Diana’s unwelcome legacy 

Maximumscore 1 

4  And as / when sentimental … goes untold. (laatste alinea) 
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Tekst 5  The cribbing game 

   Maximumscore 1 

5  een antwoord met de volgende strekking: 

   Op het feit dat haar studenten duidelijk samengewerkt hadden / allemaal hetzelfde werk 

hadden ingeleverd. 

Opmerking 

Acceptabel: Een antwoord waarin het woord ”spieken” voorkomt, ook al gaat dit woord 

voorbij aan het cultuurverschil.

6 A

7 D

8 A

9 B

10 B

Maximumscore 1 

11  een antwoord met de volgende strekking: 

   Ze heeft weinig vertrouwen in de bekwaamheid van chirurgen in Oezbekistan / in de kennis 

van mensen die in het oostelijk deel van de wereld gestudeerd hebben. 

Tekst 6  Little women 

12 C

13 C

14 A
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Maximumscore 1 

15  She is … animated movies. 

Opmerking 

Acceptabel: She is … cynical way

16 A

17 D

Maximumscore 1 

18  een antwoord met de volgende strekking: 

   Het dragen van een schooluniform kan leiden tot een betere studiehouding / levert meer 

aandacht voor de studie op. 
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Tekst 7  A new moral order 

Maximumscore 1 

19  één van de volgende: 

• (similarly) reductive and intolerant 

• (that also) demands our total and exclusive allegiance 

20 A

21 B

Maximumscore 1 

22  één van de volgende: 

• the possibility of parents being able to select the sex of their child 

• to abort a foetus who might one day be homosexual, violent, or simply too short 

• (the opportunity of) bearing only those children who fit the current social ideal 

23 C

24 F

25 D

26 A

Maximumscore 1 

27  (the basic and universal religious perception that) every human is sacred and inviolable 

    Indien ”– a belief … supernatural” aan het citaat is toegevoegd 0

Tekst 8  Drugs and the generation gap 

28 A

29 A

30 B

31 A

32 C
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33 B

34 C

35 A

36 A

37 C



Tekst 9  No case for laying blame on the dead

38 D

39 C

   Maximumscore 1 

40  een antwoord met de volgende strekking: 

   De maatregelen (die genomen worden om epidemieën te bestrijden) doen de toestand vaak 

alleen maar verslechteren. 

Maximumscore 1 

41  • victim-blaming (and) 

   • oppression 

    Indien slechts één van beide woorden wordt gegeven 0

42 A

Maximumscore 1 

43  één van de volgende: 

   • (Watts verwijt) de doktoren die een leprakolonie stichtten dat zij geen goede behandelingen 

boden / niet genoeg deden tegen lepra. (of een antwoord van dezelfde strekking) 

   • (Watts verwijt) Snow/degene die het verband tussen besmet water en cholera ontdekte dat 

hij niet meteen de cholerabacil ontdekte. (of een antwoord van dezelfde strekking) 

Tekst 10  REFERENCE WORKS 

Maximumscore 1 

44 Biography of a Small Town

Opmerking 

Acceptabel: Hatch, Elvin

Tekst 11  New album releases 

Maximumscore 2 

45  • Ventilating Deer 1

   • There’s No Confusing Some People 1

Opmerking 

Acceptabel: 

• Stock, Hausen and Walkman / SHW

• Delicatessen 
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