
Bijlage 

 

Bijlage 1: Materiaal 

Legenda: 

A = impliciet  C = dus 

B = daardoor  D = dus + mental space builder in S1 

 

    001, a 

    De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor het 

    vermeerderen van het aantal huurwoningen in Nederland. 

    Sinds dit jaar is er meer keuze op de markt en is er meer 

    variatie in het soort huis dat aangeboden wordt. 

    Koopwoningen gaan de komende jaren verder dalen 

    in waarde. Huiseigenaren zullen in bijna alle 

    gevallen slechter af zijn dan mensen die huren. Huren is 

    een beter idee dan een huis kopen. 

 

    001, b 

    De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor het 

    vermeerderen van het aantal huurwoningen in Nederland. 

    Sinds dit jaar is er meer keuze op de markt en is er meer 

    variatie in het soort huis dat aangeboden wordt. 

    Koopwoningen gaan de komende jaren verder dalen 

    in waarde. Daardoor zullen huiseigenaren in bijna alle 

    gevallen slechter af zijn dan mensen die huren. Huren is 

    een beter idee dan een huis kopen. 

 

    001, c 

    De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor het 

    vermeerderen van het aantal huurwoningen in Nederland. 

    Sinds dit jaar is er meer keuze op de markt en is er meer 

    variatie in het soort huis dat aangeboden wordt. 

    Koopwoningen gaan de komende jaren verder dalen 

    in waarde. Dus zullen huiseigenaren in bijna alle 

    gevallen slechter af zijn dan mensen die huren. Huren is 

    een beter idee dan een huis kopen. 

  

    001, d 

    De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor het  

    vermeerderen van het aantal huurwoningen in Nederland.  

    Sinds dit jaar is er meer keuze op de markt en is er meer  

    variatie in het soort huis dat aangeboden wordt. Ik ben er van 

    overtuigd dat koopwoningen de komende jaren verder gaan dalen  

    in waarde. Dus zullen huiseigenaren in bijna alle 

    gevallen slechter af zijn dan mensen die huren. Huren is 

    een beter idee dan een huis kopen. 

  



    002, a 

    Steeds meer mensen zijn bang voor kanker en volgen diëten 

    om zich te beschermen. Het is echter de vraag of dergelijke 

    diëten helpen. Onderzoek heeft nog niet duidelijk kunnen uitwijzen 

    of een dieet verschil kan maken tussen het wel of niet krijgen 

    van kanker. Diëtisten kunnen nog geen adviezen geven over de 

    effecten van voedsel op kanker. Totdat onderzoek heeft uitgewezen 

    dat gezond eten kanker tegen gaat, hebben speciale diëten geen zin. 

 

    002, b 

    Steeds meer mensen zijn bang voor kanker en volgen diëten om 

    zich te beschermen. Het is echter de vraag of dergelijke diëten 

    helpen. Onderzoek heeft nog niet duidelijk kunnen uitwijzen of 

    een dieet verschil kan maken tussen het wel of niet krijgen van 

    kanker. Daardoor kunnen diëtisten nog geen adviezen geven over 

    de effecten van voedsel op kanker. Totdat onderzoek heeft 

    uitgewezen dat gezond eten kanker tegen gaat, hebben speciale 

    diëten geen zin. 

 

    002, c 

    Steeds meer mensen zijn bang voor kanker en volgen diëten om 

    zich te beschermen. Het is echter de vraag of dergelijke diëten 

    helpen. Onderzoek heeft nog niet duidelijk kunnen uitwijzen of een 

    dieet verschil kan maken tussen het wel of niet krijgen van 

    kanker. Dus kunnen diëtisten nog geen adviezen geven over de 

    effecten van voedsel op kanker. Totdat onderzoek heeft uitgewezen 

    dat gezond eten kanker tegen gaat, hebben speciale diëten geen zin. 

  

    002, d 

    Steeds meer mensen zijn bang voor kanker en volgen diëten  

    om zich te beschermen. Het is echter de vraag of   

    dergelijke diëten helpen. Naar mijn mening heeft onderzoek    

    nog niet duidelijk kunnen uitwijzen of een dieet    

    verschil kan maken tussen het wel of niet krijgen van 

    kanker. Dus kunnen diëtisten nog geen adviezen geven over de 

    effecten van voedsel op kanker. Totdat onderzoek heeft uitgewezen 

    dat gezond eten kanker tegen gaat, hebben speciale diëten geen zin. 

  

 

 



    003, a 

    Australië hoopt binnen enkele jaren de CO2 uitstoot 

    aanzienlijk te verminderen. Het land heeft een verbod 

    op de veelgebruikte gloeilamp ingesteld om dit te bereiken. 

    Spaarlampen verbruiken aanzienlijk minder energie dan 

    gloeilampen. Australische huishoudens hebben nu minder 

    energie nodig om hun huis te verlichten. Het verbod op 

    gloeilampen is een goede stap om de CO2 uitstoot te 

    verminderen. 

 

    003, b 

    Australië hoopt binnen enkele jaren de CO2 uitstoot 

    aanzienlijk te verminderen. Het land heeft een verbod 

    op de veelgebruikte gloeilamp ingesteld om dit te bereiken. 

    Spaarlampen verbruiken aanzienlijk minder energie dan 

    gloeilampen. Daardoor hebben Australische huishoudens nu 

    minder energie nodig om hun huis te verlichten. Het verbod 

    op gloeilampen is een goede stap om de CO2 uitstoot te 

    verminderen.  

 

    003, c 

    Australië hoopt binnen enkele jaren de CO2 uitstoot 

    aanzienlijk te verminderen. Het land heeft een verbod 

    op de veelgebruikte gloeilamp ingesteld om dit te bereiken. 

    Spaarlampen verbruiken aanzienlijk minder energie dan 

    gloeilampen. Dus hebben Australische huishoudens nu 

    minder energie nodig om hun huis te verlichten. Het verbod 

    op gloeilampen is een goede stap om de CO2 uitstoot te 

    verminderen. 

 

    003, d 

    Australië hoopt binnen enkele jaren de CO2 uitstoot  

    aanzienlijk te verminderen. Het land heeft een verbod op 

    de veelgebruikte gloeilamp ingesteld om dit te bereiken. Ik 

    weet dat spaarlampen aanzienlijk minder energie verbruiken dan 

    gloeilampen. Dus hebben Australische huishoudens nu 

    minder energie nodig om hun huis te verlichten. Het verbod 

    op gloeilampen is een goede stap om de CO2 uitstoot te 

    verminderen. 

  



    004, a 

    Een aardbeving met een kracht van 7.4 op de schaal van Richter heeft 

    afgelopen nacht de kust van Indonesië wakker geschud. Het epicentrum 

    lag 226 kilometer ten zuidoosten van Singapore. De beving vond plaats 

    diep in de oceaanbodem. Er bestaat een grote kans op vloedgolven 

    die de kust van Indonesië kunnen verwoesten. Aardbevingen onder 

    water zorgen vaak voor hoge vloedgolven. 

 

    004, b 

    Een aardbeving met een kracht van 7.4 op de schaal van 

    Richter heeft afgelopen nacht de kust van Indonesië wakker 

    geschud. Het epicentrum lag 226 kilometer ten zuidoosten 

    van Singapore. De beving vond plaats diep in de oceaanbodem. 

    Daardoor bestaat er een grote kans op vloedgolven 

    die de kust van Indonesië kunnen verwoesten. Aardbevingen 

    onder water zorgen vaak voor hoge vloedgolven. 

 

    004, c 

    Een aardbeving met een kracht van 7.4 op de schaal van Richter 

    heeft afgelopen nacht de kust van Indonesië wakker geschud. Het 

    epicentrum lag 226 kilometer ten zuidoosten van Singapore. De beving 

    vond plaats diep in de oceaanbodem. Dus bestaat er een grote kans op 

    vloedgolven die de kust van Indonesië kunnen verwoesten. Aardbevingen 

    onder water zorgen vaak voor hoge vloedgolven. 

  

    004, d 

    Een aardbeving met een kracht van 7.4 op de schaal van Richter 

    heeft afgelopen nacht de kust van Indonesië wakker    

    geschud. Het epicentrum lag 226 kilometer ten zuidoosten   

    van Singapore. Ik heb gelezen dat de beving plaatsvond 

    diep in de oceaanbodem. Dus bestaat er een grote kans op 

    vloedgolven die de kust van Indonesië kunnen verwoesten. Aardbevingen 

    onder water zorgen vaak voor hoge vloedgolven. 

 



    005, a 

    De afgelopen jaren maakte een sterke stijging van het aantal 

    mensen met overgewicht obesitas volksziekte nummer één in 

    Nederland. Ondanks campagnes van de overheid neemt deze 

    stijging alleen maar toe. De meerderheid van de Nederlandse 

    bevolking kampt nu met overgewicht. Ze hebben een grotere 

    kans op hart- en vaatziekten. Overgewicht vormt een ernstige 

    bedreiging voor de gezondheid van de Nederlandse burger. 

 

    005, b 

    De afgelopen jaren maakte een sterke stijging van het aantal 

    mensen met overgewicht obesitas volksziekte nummer één in 

    Nederland. Ondanks campagnes van de overheid neemt deze 

    stijging alleen maar toe. De meerderheid van de Nederlandse 

    bevolking kampt nu met overgewicht. Daardoor hebben ze een 

    grotere kans op hart- en vaatziekten. Overgewicht vormt een 

    ernstige bedreiging voor de gezondheid van de Nederlandse burger. 

 

    005, c 

    De afgelopen jaren maakte een sterke stijging van het aantal 

    mensen met overgewicht obesitas volksziekte nummer één in 

    Nederland. Ondanks campagnes van de overheid neemt deze 

    stijging alleen maar toe. De meerderheid van de Nederlandse 

    bevolking kampt nu met overgewicht. Dus hebben ze een grotere 

    kans op hart- en vaatziekten. Overgewicht vormt een ernstige 

    bedreiging voor de gezondheid van de Nederlandse burger. 

  

    005, d 

    De afgelopen jaren maakte een sterke stijging van het aantal  

    mensen met overgewicht obesitas volksziekte nummer één   

    in Nederland. Ondanks campagnes van de overheid neemt   

    deze stijging alleen maar toe. Ik heb gehoord dat  

    de meerderheid van de Nederlandse bevolking 

    nu kampt met overgewicht. Dus hebben ze een grotere 

    kans op hart- en vaatziekten. Overgewicht vormt een ernstige 

    bedreiging voor de gezondheid van de Nederlandse burger. 

 



    006, a 

    Het islamitische Turkije speelt steeds vaker de rol van 

    bemiddelaar tussen de westerse wereld en de islamitische wereld. 

    De Europese Unie vraagt het land vaak om te assisteren in 

    moeilijke kwesties. Turkije slaat een brug tussen Europa 

    en de islamitische wereld. Het land is van groot belang 

    voor de handelsrelaties van de EU. Turkije zou de Europese 

    Unie een grote dienst bewijzen door toe te treden. 

 

    006, b 

    Het islamitische Turkije speelt steeds vaker de rol van 

    bemiddelaar tussen de westerse wereld en de islamitische wereld. 

    De Europese Unie vraagt het land vaak om te assisteren in 

    moeilijke kwesties. Turkije slaat een brug tussen Europa 

    en de islamitische wereld. Daardoor is het land van groot 

    belang voor de handelsrelaties van de EU. Turkije zou 

    de Europese Unie een grote dienst bewijzen door toe te treden. 

 

    006, c 

    Het islamitische Turkije speelt steeds vaker de rol van 

    bemiddelaar tussen de westerse wereld en de islamitische wereld. 

    De Europese Unie vraagt het land vaak om te assisteren in 

    moeilijke kwesties. Turkije slaat een brug tussen Europa 

    en de islamitische wereld. Dus is het land van groot belang 

    voor de handelsrelaties van de EU. Turkije zou de Europese 

    Unie een grote dienst bewijzen door toe te treden. 

  

    006, d 

    Het islamitische Turkije speelt steeds vaker de rol van  

    bemiddelaar tussen de westerse wereld en de islamitische wereld.  

    De Europese Unie vraagt het land vaak om te assisteren in moeilijke 

    kwesties. Naar mijn mening slaat Turkije een brug tussen Europa  

    en de islamitische wereld. Dus is het land van groot belang 

    voor de handelsrelaties van de EU. Turkije zou de Europese 

    Unie een grote dienst bewijzen door toe te treden. 

 

 



    007, a 

    Het CDA en de ChristenUnie zijn niet meer de enige partijen 

    die pleiten voor de invoering van de sociale dienstplicht. 

    Ook de SP en de PvdA zien iets in de plannen. Jongeren zullen 

    dan in onder andere ziekenhuizen en bejaardenflats 

    gaan werken. Er zal een eind komen aan het grote 

    personeelstekort dat in de sociale sector heerst. Invoering van 

    de sociale dienstplicht is een goed idee. 

 

    007, b 

    Het CDA en de ChristenUnie zijn niet meer de enige partijen 

    die pleiten voor de invoering van de sociale dienstplicht. 

    Ook de SP en de PvdA zien iets in de plannen. Jongeren zullen 

    dan in onder andere ziekenhuizen en bejaardenflats gaan 

    werken. Daardoor zal er een eind komen aan het grote 

    personeelstekort dat in de sociale sector heerst. Invoering 

    van de sociale dienstplicht is een goed idee. 

 

    007, c 

    Het CDA en de ChristenUnie zijn niet meer de enige partijen 

    die pleiten voor de invoering van de sociale dienstplicht. 

    Ook de SP en de PvdA zien iets in de plannen. Jongeren zullen 

    dan in onder andere ziekenhuizen en bejaardenflats gaan 

    werken. Dus zal er een eind komen aan het grote personeelstekort 

    dat in de sociale sector heerst. Invoering van de sociale 

    dienstplicht is een goed idee. 

  

    007, d 

    Het CDA en de ChristenUnie zijn niet meer de enige partijen die  

    pleiten voor de invoering van de sociale dienstplicht. Ook de SP  

    en de PvdA zien iets in de plannen. Ik heb gehoord dat jongeren  

    dan in onder andere ziekenhuizen en bejaardenflats zullen gaan   

    werken. Dus zal er een eind komen aan het grote personeelstekort 

    dat in de sociale sector heerst. Invoering van de sociale 

    dienstplicht is een goed idee. 

 

 

 



    008, a 

    In België is zwerfvuil een zeer groot probleem. 

    Het zwerfvuil bestaat voornamelijk uit lege blikjes. 

    Frankrijk heeft recent een statiegeldsysteem voor 

    blikjes ingevoerd. De hoeveelheid zwerfvuil in 

    Frankrijk is afgenomen. België doet er goed aan om het 

    statiegeldsysteem in te voeren in de strijd tegen het afval. 

 

    008, b 

    In België is zwerfvuil een zeer groot probleem. 

    Het zwerfvuil bestaat voornamelijk uit lege blikjes. 

    Frankrijk heeft recent een statiegeldsysteem voor blikjes 

    ingevoerd. Daardoor is de hoeveelheid zwerfvuil in 

    Frankrijk afgenomen. België doet er goed aan om het 

    statiegeldsysteem in te voeren in de strijd tegen het afval. 

  

    008, c 

    In België is zwerfvuil een zeer groot probleem. 

    Het zwerfvuil bestaat voornamelijk uit lege blikjes. 

    Frankrijk heeft recent een statiegeldsysteem voor blikjes 

    ingevoerd. Dus is de hoeveelheid zwerfvuil in 

    Frankrijk afgenomen. België doet er goed aan om het 

    statiegeldsysteem in te voeren in de strijd tegen het afval. 

  

    008, d 

    In België is zwerfvuil een zeer groot probleem. Het zwerfvuil   

    bestaat voornamelijk uit lege blikjes. Ik weet dat Frankrijk   

    recent een statiegeldsysteem voor blikjes heeft  

    ingevoerd. Dus is de hoeveelheid zwerfvuil in 

    Frankrijk afgenomen. België doet er goed aan om het 

    statiegeldsysteem in te voeren in de strijd tegen het afval. 

 



    009, a 

    Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat stress slecht is 

    voor het ongeboren kind. Artsen adviseren zwangere vrouwen 

    met een stressvolle baan eerder te stoppen met werken. 

    Veel werkgevers laten nu niet toe dat vrouwen eerder met 

    verlof gaan. Werkende vrouwen hebben een grotere kans op 

    het krijgen van een miskraam. Werkgevers moeten het vrouwen 

    makkelijker maken om met vervroegd zwangerschapsverlof te gaan. 

 

    009, b 

    Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat stress slecht is voor 

    het ongeboren kind. Artsen adviseren zwangere vrouwen met 

    een stressvolle baan eerder te stoppen met werken. Veel 

    werkgevers laten nu niet toe dat vrouwen eerder met verlof 

    gaan. Daardoor hebben werkende vrouwen een grotere kans op het 

    krijgen van een miskraam. Werkgevers moeten het vrouwen 

    makkelijker maken om met vervroegd zwangerschapsverlof te gaan. 

 

    009, c 

    Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat stress slecht is voor 

    het ongeboren kind. Artsen adviseren zwangere vrouwen met een 

    stressvolle baan eerder te stoppen met werken. Veel 

    werkgevers laten nu niet toe dat vrouwen eerder met verlof 

    gaan. Dus hebben werkende vrouwen een grotere kans op het 

    krijgen van een miskraam. Werkgevers moeten het vrouwen 

    makkelijker maken om met vervroegd zwangerschapsverlof te gaan. 

  

    009, d 

    Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat stress slecht is voor het  

    ongeboren kind. Artsen adviseren zwangere vrouwen met een  

    stressvolle baan eerder te stoppen met werken. Naar mijn idee laten  

    veel werkgevers nu niet toe dat vrouwen eerder met verlof   

    gaan. Dus hebben werkende vrouwen een grotere kans op het 

    krijgen van een miskraam. Werkgevers moeten het vrouwen 

    makkelijker maken om met vervroegd zwangerschapsverlof te gaan. 

 



    010, a 

    De Tweede Kamer debatteert volgende maand over de 

    toekomst van onze musea. Musea krijgen namelijk steeds minder 

    bezoekers binnen. Er ligt nu een ingrijpend plan om musea gratis 

    toegankelijk te maken. Musea zullen minder geld te besteden 

    hebben aan hun collectie. Wanneer musea gratis toegankelijk 

    gemaakt worden zal de kwaliteit van de collecties achteruit gaan. 

 

    010, b 

    De Tweede Kamer debatteert volgende maand over de 

    toekomst van onze musea. Musea krijgen namelijk steeds minder 

    bezoekers binnen. Er ligt nu een ingrijpend plan om musea gratis 

    toegankelijk te maken. Daardoor zullen musea minder geld te 

    besteden hebben aan hun collectie. Wanneer musea gratis 

    toegankelijk gemaakt worden zal de kwaliteit van de collecties 

    achteruit gaan. 

 

    010, c 

    De Tweede Kamer debatteert volgende maand over de 

    toekomst van onze musea. Musea krijgen namelijk steeds minder 

    bezoekers binnen. Er ligt nu een ingrijpend plan om musea gratis 

    toegankelijk te maken. Dus zullen musea minder geld te besteden 

    hebben aan hun collectie. Wanneer musea gratis toegankelijk 

    gemaakt worden zal de kwaliteit van de collecties achteruit gaan. 

  

    010, d 

    De Tweede Kamer debatteert volgende maand over de toekomst van 

    onze musea. Musea krijgen namelijk steeds minder bezoekers binnen. 

    Volgens mij ligt er nu een ingrijpend plan om musea gratis 

    toegankelijk te maken. Dus zullen musea minder geld te besteden 

    hebben aan hun collectie. Wanneer musea gratis toegankelijk 

    gemaakt worden zal de kwaliteit van de collecties achteruit gaan. 

 



    011, a 

    Steeds meer mensen bellen met hun mobieltje in openbare ruimtes. 

    Uit onderzoek is gebleken dat mobiel bellen in het openbaar vervoer 

    een grote bron van ergernis is. Sinds kort is het juridisch gezien 

    mogelijk om mobiel bellen in het openbaar vervoer aan banden te 

    leggen. De Nederlandse Spoorwegen zijn nu in staat om bellen 

    in de trein te verbieden. Reizigers in het openbaar vervoer mogen 

    niet het slachtoffer worden van luidruchtig bellende medepassagiers. 

 

    011, b 

    Steeds meer mensen bellen met hun mobieltje in openbare 

    ruimtes. Uit onderzoek is gebleken dat mobiel bellen in het 

    openbaar vervoer een grote bron van ergernis is. 

    Sinds kort is het juridisch gezien mogelijk 

    om mobiel bellen in het openbaar vervoer aan banden 

    te leggen. Daardoor zijn de Nederlandse Spoorwegen nu in staat 

    om bellen in de trein te verbieden. Reizigers in het openbaar 

    vervoer mogen niet het slachtoffer worden van luidruchtig 

    bellende medepassagiers. 

 

    011, c 

    Steeds meer mensen bellen met hun mobieltje in openbare ruimtes. 

    Uit onderzoek is gebleken dat mobiel bellen in het openbaar vervoer 

    een grote bron van ergernis is. Sinds kort is het juridisch gezien 

    mogelijk om mobiel bellen in het openbaar vervoer aan banden te 

    leggen. Dus zijn de Nederlandse Spoorwegen nu in staat om bellen 

    in de trein te verbieden. Reizigers in het openbaar vervoer mogen 

    niet het slachtoffer worden van luidruchtig bellende medepassagiers. 

  

    011, d 

    Steeds meer mensen bellen met hun mobieltje in openbare ruimtes.  

    Uit onderzoek is gebleken dat mobiel bellen in het  

    openbaar vervoer een grote bron van ergernis is.  

    Ik weet dat het sinds kort juridisch gezien mogelijk is om  

    mobiel bellen in het openbaar vervoer aan banden te   

    leggen. Dus zijn de Nederlandse Spoorwegen nu in staat om bellen 

    in de trein te verbieden. Reizigers in het openbaar vervoer mogen 

    niet het slachtoffer worden van luidruchtig bellende medepassagiers. 

 

 

 



    012, a 

    Het onderscheid tussen vaderrollen en moederrollen lijkt 

    steeds meer te vervagen. Behalve moeders lopen tegenwoordig 

    ook vaders met een kinderwagen door de stad. Vanaf 2011 zullen 

    vaders de mogelijkheid krijgen een maand geboorteverlof 

    op te nemen. Werkende vaders zijn volgend jaar in de gelegenheid 

    om meer tijd te besteden aan hun kind. Invoering van het 

    geboorteverlof voor vaders is een goede ontwikkeling. 

 

    012, b 

    Het onderscheid tussen vaderrollen en moederrollen lijkt 

    steeds meer te vervagen. Behalve moeders lopen tegenwoordig 

    ook vaders met een kinderwagen door de stad. Vanaf 2011 zullen 

    vaders de mogelijkheid krijgen een maand geboorteverlof op te 

    nemen. Daardoor zijn werkende vaders volgend jaar in de 

    gelegenheid om meer tijd te besteden aan hun kind. Invoering van 

     het geboorteverlof voor vaders is een goede ontwikkeling. 

 

    012, c 

    Het onderscheid tussen vaderrollen en moederrollen lijkt steeds 

    meer te vervagen. Behalve moeders lopen tegenwoordig ook vaders 

    met een kinderwagen door de stad. Vanaf 2011 zullen vaders 

    de mogelijkheid krijgen een maand geboorteverlof op te 

    nemen. Dus zijn werkende vaders volgend jaar in de gelegenheid 

    om meer tijd te besteden aan hun kind. Invoering van het 

    geboorteverlof voor vaders is een goede ontwikkeling. 

  

    012, d 

    Het onderscheid tussen vaderrollen en moederrollen lijkt steeds  

    gelezen meer te vervagen. Behalve moeders lopen tegenwoordig   

    ook vaders met een kinderwagen door de stad. Ik heb   

    gelezen dat vanaf 2011 vaders de mogelijkheid zullen  

    krijgen een maand geboorteverlof op te  

    nemen. Dus zijn werkende vaders volgend jaar in de gelegenheid 

    om meer tijd te besteden aan hun kind. Invoering van het 

    geboorteverlof voor vaders is een goede ontwikkeling. 

 



    013, a 

    In Brussel is men van plan een avondklok voor jongeren 

    in te stellen. Het aantal tasjesroven is de afgelopen maand 

    namelijk meer dan verdubbeld. Na tien uur 's avonds zullen 

    jongeren zich alleen onder begeleiding van hun ouders op straat 

    mogen vertonen. Jongeren krijgen aanzienlijk minder mogelijkheden 

    om in de avonduren hun vrienden te zien. Jongeren worden door de 

    avondklok onnodig belemmerd in het onderhouden van hun 

    sociale contacten. 

 

    013, b 

    In Brussel is men van plan een avondklok voor jongeren in te 

    stellen. Het aantal tasjesroven is de afgelopen maand namelijk 

    meer dan verdubbeld. Na tien uur 's avonds zullen jongeren zich 

    alleen onder begeleiding van hun ouders op straat mogen 

    vertonen. Daardoor krijgen jongeren aanzienlijk minder 

    mogelijkheden om in de avonduren hun vrienden te zien. Jongeren 

    worden door de avondklok onnodig belemmerd in het onderhouden 

    van hun sociale contacten. 

 

    013, c 

    In Brussel is men van plan een avondklok voor jongeren in te 

    stellen. Het aantal tasjesroven is de afgelopen maand namelijk 

    meer dan verdubbeld. Na tien uur 's avonds zullen jongeren zich 

    alleen onder begeleiding van hun ouders op straat mogen 

    vertonen. Dus krijgen jongeren aanzienlijk minder mogelijkheden 

    om in de avonduren hun vrienden te zien. Jongeren worden door 

    de avondklok onnodig belemmerd in het onderhouden van hun 

    sociale contacten. 

  

    013, d 

    In Brussel is men van plan een avondklok voor jongeren 

    in te stellen. Het aantal tasjesroven is de afgelopen   

    maand namelijk meer dan verdubbeld. Ik weet dat  

    jongeren zich na tien uur 's avonds alleen onder 

    begeleiding van hun ouders op straat zullen mogen  

    vertonen. Dus krijgen jongeren aanzienlijk minder mogelijkheden 

    om in de avonduren hun vrienden te zien. Jongeren worden door 

    de avondklok onnodig belemmerd in het onderhouden van hun 

    sociale contacten. 

 



    014, a 

    Belgische banken hebben vanaf vandaag de mogelijkheid om 

    pedofielen geen creditkaart te verstrekken. Zo kunnen 

    pedofielen niet meer online voor kinderporno betalen met hun 

    creditkaart. Alle Belgische banken krijgen een lijst met namen 

    van bekende pedofielen. Het risico ontstaat dat die lijst 

    in verkeerde handen valt. Het gaat te ver om de privacy 

    van pedofielen op deze manier te schenden. 

 

    014, b 

    Belgische banken hebben vanaf vandaag de mogelijkheid om 

    pedofielen geen creditkaart te verstrekken. Zo kunnen pedofielen 

    niet meer online voor kinderporno betalen met hun creditkaart. 

    Alle Belgische banken krijgen een lijst met namen van bekende 

    pedofielen. Daardoor ontstaat het risico dat die lijst in 

    verkeerde handen valt. Het gaat te ver om de privacy van 

    pedofielen op deze manier te schenden. 

 

    014, c 

    Belgische banken hebben vanaf vandaag de mogelijkheid om 

    pedofielen geen creditkaart te verstrekken. Zo kunnen pedofielen 

    niet meer online voor kinderporno betalen met hun creditkaart. 

    Alle Belgische banken krijgen een lijst met namen van bekende 

    pedofielen. Dus ontstaat het risico dat die lijst in 

    verkeerde handen valt. Het gaat te ver om de privacy van 

    pedofielen op deze manier te schenden. 

 

    014, d 

    Belgische banken hebben vanaf vandaag de mogelijkheid  

    om pedofielen geen creditkaart te verstrekken.   

    Zo kunnen pedofielen niet meer online voor kinderporno  

    betalen met hun creditkaart. Volgens mij krijgen  

    alle Belgische banken een lijst met namen van bekende  

    pedofielen. Dus ontstaat het risico dat die lijst in 

    verkeerde handen valt. Het gaat te ver om de privacy van 

    pedofielen op deze manier te schenden. 

 



    015, a 

    Ambtenaren van het ministerie van Defensie hebben de 

    laatste tijd enkele belangrijke documenten op USB-sticks 

    laten rondslingeren in taxi's. Deze documenten zijn onder 

    andere in handen gekomen van RTL Nieuws. Het ministerie is 

    nu van plan USB-sticks te verbieden. De kans wordt kleiner dat 

    ambtenaren vertrouwelijke informatie ergens laten liggen. Het is  

    een goed idee dat het ministerie van Defensie maatregelen 

    neemt om gevoelige informatie te beschermen. 

 

    015, b 

    Ambtenaren van het ministerie van Defensie hebben de laatste 

    tijd enkele belangrijke documenten op USB-sticks laten 

    rondslingeren in taxi's. Deze documenten zijn onder andere in 

    handen gekomen van RTL Nieuws. Het ministerie is nu van plan 

    USB-sticks te verbieden. Daardoor wordt de kans kleiner 

    dat ambtenaren vertrouwelijke informatie 

    ergens laten liggen. Het is een goed idee dat het ministerie 

    van Defensie maatregelen neemt om gevoelige informatie te 

    beschermen. 

 

    015, c 

    Ambtenaren van het ministerie van Defensie hebben de laatste 

    tijd enkele belangrijke documenten op USB-sticks laten rondslingeren 

    in taxi's. Deze documenten zijn onder andere in handen gekomen van 

    RTL Nieuws. Het ministerie is nu van plan USB-sticks te 

    verbieden. Dus wordt de kans kleiner dat ambtenaren vertrouwelijke 

    informatie ergens laten liggen. Het is een goed idee dat het 

    ministerie van Defensie maatregelen neemt om gevoelige informatie 

    te beschermen. 

  

    015, d 

    Ambtenaren van het ministerie van Defensie hebben de laatste   

    tijd enkele belangrijke documenten op USB-sticks laten  

    rondslingeren in taxi's. Deze documenten zijn onder   

    andere in handen gekomen van RTL Nieuws. Ik heb gehoord   

    dat het ministerie nu van plan is USB-sticks te   

    verbieden. Dus wordt de kans kleiner dat ambtenaren vertrouwelijke 

    informatie ergens laten liggen. Het is een goed idee dat het 

    ministerie van Defensie maatregelen neemt om gevoelige informatie 

    te beschermen. 

 



    016, a 

    De tropische zomer van 2006 zorgde voor veel problemen in 

    Nederland. De tuinders hebben in die periode een grote 

    financiële tegenvaller moeten verwerken. De overheid had 

    een sproeiverbod voor tuinders ingesteld om het 

    oppervlaktewater op peil te houden. De oogsten zijn voor 

    een groot deel mislukt. De volgende keer zou de 

    overheid geen sproeiverbod voor tuinders meer mogen instellen. 

 

    016, b 

    De tropische zomer van 2006 zorgde voor veel problemen in 

    Nederland. De tuinders hebben in die periode een grote 

    financiële tegenvaller moeten verwerken. De overheid had een 

    sproeiverbod voor tuinders ingesteld om het oppervlaktewater 

    op peil te houden. Daardoor zijn de oogsten voor 

    een groot deel mislukt. De volgende keer zou de overheid 

    geen sproeiverbod voor tuinders meer mogen instellen. 

 

    016, c 

    De tropische zomer van 2006 zorgde voor veel problemen in 

    Nederland. De tuinders hebben in die periode een grote financiële 

    tegenvaller moeten verwerken. De overheid had een sproeiverbod 

    voor tuinders ingesteld om het oppervlaktewater op peil te 

    houden. Dus zijn de oogsten voor een groot deel mislukt. De volgende 

    keer zou de overheid geen sproeiverbod voor tuinders meer mogen 

    instellen. 

  

    016, d 

    De tropische zomer van 2006 zorgde voor veel problemen   

    in Nederland. De tuinders hebben in die periode een   

    grote financiële tegenvaller moeten verwerken.   

    Ik weet dat de overheid een sproeiverbod voor tuinders  

    had ingesteld om het oppervlaktewater op peil te   

    houden. Dus zijn de oogsten voor een groot deel mislukt. De volgende 

    keer zou de overheid geen sproeiverbod voor tuinders meer mogen 

    instellen. 

 

 

 



    017, a 

     Minister Klink wil volgend jaar minder geld reserveren voor 

     de Nederlandse ziekenhuizen. Ondanks het contract dat de 

     ziekenhuizen hadden getekend, hebben ze toch vierhonderd 

     miljoen meer uitgegeven dan was afgesproken. Als strafmaatregel 

     verlaagt de regering het toegeschreven budget met dertig 

     miljoen euro. Ziekenhuizen kunnen volgend jaar veel minder 

     geld uitgeven dan in afgelopen jaren. Bezuinigingen zijn een 

     goede manier om ziekenhuizen efficiënter te laten werken. 

 

    017, b 

    Minister Klink wil volgend jaar minder geld reserveren voor 

    de Nederlandse ziekenhuizen. Ondanks het contract dat de 

    ziekenhuizen hadden getekend, hebben ze toch vierhonderd 

    miljoen meer uitgegeven dan was afgesproken. Als strafmaatregel 

    verlaagt de regering het toegeschreven budget met dertig 

    miljoen euro. Daardoor kunnen ziekenhuizen volgend jaar veel 

    minder geld uitgeven dan in afgelopen jaren. Bezuinigingen zijn 

    een goede manier om ziekenhuizen efficiënter te laten werken. 

 

    017, c 

    Minister Klink wil volgend jaar minder geld reserveren voor 

    de Nederlandse ziekenhuizen. Ondanks het contract dat de 

    ziekenhuizen hadden getekend, hebben ze toch vierhonderd 

    miljoen meer uitgegeven dan was afgesproken. Als strafmaatregel 

    verlaagt de regering het toegeschreven budget met dertig 

    miljoen euro. Dus kunnen ziekenhuizen volgend jaar veel minder 

    geld uitgeven dan in afgelopen jaren. Bezuinigingen zijn een 

    goede manier om ziekenhuizen efficiënter te laten werken. 

 

    017, d 

    Minister Klink wil volgend jaar minder geld reserveren voor  

    de Nederlandse ziekenhuizen. Ondanks het contract dat de  

    ziekenhuizen hadden getekend, hebben ze toch vierhonderd miljoen 

    meer uitgegeven dan was afgesproken. Ik weet dat de regering  

    als strafmaatregel het toegeschreven budget verlaagd met dertig  

    miljoen euro. Dus kunnen ziekenhuizen volgend jaar veel minder 

    geld uitgeven dan in afgelopen jaren. Bezuinigingen zijn een 

    goede manier om ziekenhuizen efficiënter te laten werken. 

 



    018, a 

    Hogescholen laten zich steeds meer sponsoren door bedrijven. In 

    Alkmaar zijn bijvoorbeeld zalen en lokalen naar de bedrijven 

    vernoemd. Er zijn meerdere sponsoren die wat van de hogescholen 

    eisen in ruil voor geld. Het gevaar bestaat dat hogescholen de inhoud 

    van hun lesmateriaal laten bepalen door bedrijven. Het sponsorbeleid 

    van hogescholen zorgt ervoor dat de objectiviteit van onderwijs in 

    gevaar komt. 

 

    018, b 

    Hogescholen laten zich steeds meer sponsoren door 

    bedrijven. In Alkmaar zijn bijvoorbeeld zalen en lokalen naar 

    de bedrijven vernoemd. Er zijn meerdere sponsoren die wat van de 

    hogescholen eisen in ruil voor geld. Daardoor bestaat het gevaar 

    dat hogescholen de inhoud van hun lesmateriaal laten 

    bepalen door bedrijven. Het sponsorbeleid van hogescholen zorgt 

    ervoor dat de objectiviteit van onderwijs in gevaar komt. 

 

    018, c 

    Hogescholen laten zich steeds meer sponsoren door bedrijven. 

    In Alkmaar zijn bijvoorbeeld zalen en lokalen 

    naar de bedrijven vernoemd. Er zijn meerdere 

    sponsoren die wat van de hogescholen eisen in ruil voor 

    geld. Dus bestaat het gevaar dat hogescholen de inhoud van 

    hun lesmateriaal laten bepalen door bedrijven. Het sponsorbeleid 

    van hogescholen zorgt ervoor dat de objectiviteit van onderwijs 

    in gevaar komt. 

  

    018, d 

    Hogescholen laten zich steeds meer sponsoren door bedrijven. In  

    Alkmaar zijn bijvoorbeeld zalen en lokalen naar de bedrijven  

    vernoemd. Ik ben er van overtuigd dat er meerdere sponsoren   

    zijn die wat van de hogescholen eisen in ruil voor  

    geld. Dus bestaat het gevaar dat hogescholen de inhoud van 

    hun lesmateriaal laten bepalen door bedrijven. Het sponsorbeleid 

    van hogescholen zorgt ervoor dat de objectiviteit van onderwijs 

    in gevaar komt. 

 



    019, a 

     De Europese Commissie wil overschotten fruit gratis ter beschikking 

     stellen aan schoolkantines. Op deze manier willen ze de strijd 

     aangaan met vetzucht onder kinderen. Op school kunnen leerlingen 

     dan gratis fruit eten. Ieder kind heeft de mogelijkheid voor een 

     gezonde hap te kiezen. Het aanbieden van gratis fruit is een goed 

     idee om kinderen aan te zetten tot een gezonder eetpatroon. 

 

    019, b 

    De Europese Commissie wil overschotten fruit gratis  

    ter beschikking stellen aan schoolkantines. Op 

    deze manier willen ze de strijd aangaan met vetzucht 

    onder kinderen. Op school kunnen leerlingen dan gratis 

    fruit eten. Daardoor heeft ieder kind de mogelijkheid 

    voor een gezonde hap te kiezen. Het aanbieden van gratis 

    fruit is een goed idee om kinderen aan te zetten tot een  

    gezonder eetpatroon. 

 

    019, c 

    De Europese Commissie wil overschotten fruit gratis  

    ter beschikking stellen aan schoolkantines. Op 

    deze manier willen ze de strijd aangaan met vetzucht 

    onder kinderen. Op school kunnen leerlingen dan gratis 

    fruit eten. Dus heeft ieder kind de mogelijkheid 

    voor een gezonde hap te kiezen. Het aanbieden van gratis 

    fruit is een goed idee om kinderen aan te zetten tot een  

    gezonder eetpatroon. 

  

    019, d 

    De Europese Commissie wil overschotten fruit gratis ter   

    beschikking stellen aan schoolkantines. Op deze manier  

    willen ze de strijd  aangaan met vetzucht onder kinderen.    

    Volgens mij kunnen leerlingen dan op school gratis  

    fruit eten. Dus heeft ieder kind de mogelijkheid 

    voor een gezonde hap te kiezen. Het aanbieden van gratis 

    fruit is een goed idee om kinderen aan te zetten tot een  

    gezonder eetpatroon. 

 



    020, a 

    De stijl van jonge televisiepresentatoren lijkt 

    ouderen niet aan te spreken. Sommige presentatoren 

    van vroeger willen nu hun comeback maken. Producenten kiezen 

    er steeds vaker voor om presentatoren met wat meer ervaring 

    een contract aan te bieden. Meer ouderen zullen naar 

    deze programma's kijken. Het is een goede zaak dat 

    presentatoren van vroeger weer op de buis te zien zijn. 

 

    020, b 

    De stijl van jonge televisiepresentatoren lijkt 

    ouderen niet aan te spreken. Sommige presentatoren 

    van vroeger willen nu hun comeback maken. Producenten kiezen 

    er steeds vaker voor om presentatoren met wat meer ervaring 

    een contract aan te bieden. Daardoor zullen meer ouderen naar 

    deze programma's kijken. Het is een goede zaak dat 

    presentatoren van vroeger weer op de buis te zien zijn. 

 

    020, c 

    De stijl van jonge televisiepresentatoren lijkt 

    ouderen niet aan te spreken. Sommige presentatoren 

    van vroeger willen nu hun comeback maken. Producenten kiezen 

    er steeds vaker voor om presentatoren met wat meer ervaring 

    een contract aan te bieden. Dus zullen meer ouderen naar 

    deze programma's kijken. Het is een goede zaak dat 

    presentatoren van vroeger weer op de buis te zien zijn. 

 

    020, d 

    De stijl van jonge televisiepresentatoren lijkt ouderen 

    niet aan te spreken. Sommige presentatoren van vroeger 

    willen nu hun comeback maken. Naar mijn idee kiezen producenten 

    er steeds vaker voor om presentatoren met wat meer ervaring 

    een contract aan te bieden. Dus zullen meer ouderen naar 

    deze programma's kijken. Het is een goede zaak dat 

    presentatoren van vroeger weer op de buis te zien zijn. 

 



    021, a 

    De gezondheidsraad vindt de door het kabinet opgestelde 

    nieuwe arbeidsongeschiktheidsregeling simplistisch 

    en onuitvoerbaar. Het kabinet had een lijst gemaakt met 

    de meest voorkomende ziektes, hun verloop en de hoogte 

    van de uitkering. De gezondheidsraad heeft de regeling 

    afgekeurd. Het kabinet is genoodzaakt om met een nieuw 

    voorstel te komen. De gang van zaken rondom de 

    regeling laat zien dat het kabinet niet in staat is om goede 

    regelingen te ontwerpen. 

 

    021, b 

    De gezondheidsraad vindt de door het kabinet opgestelde 

    nieuwe arbeidsongeschiktheidsregeling simplistisch 

    en onuitvoerbaar. Het kabinet had een lijst gemaakt met 

    de meest voorkomende ziektes, hun verloop en de hoogte 

    van de uitkering. De gezondheidsraad heeft de regeling 

    afgekeurd. Daardoor is het kabinet genoodzaakt om met 

    een nieuw voorstel te komen. De gang van zaken rondom 

    de regeling laat zien dat het kabinet niet in staat is om 

    goede regelingen te ontwerpen. 

  

    021, c 

    De gezondheidsraad vindt de door het kabinet opgestelde 

    nieuwe arbeidsongeschiktheidsregeling simplistisch 

    en onuitvoerbaar. Het kabinet had een lijst gemaakt met 

    de meest voorkomende ziektes, hun verloop en de hoogte 

    van de uitkering. De gezondheidsraad heeft de regeling 

    afgekeurd. Dus is het kabinet genoodzaakt om met 

    een nieuw voorstel te komen. De gang van zaken rondom 

    de regeling laat zien dat het kabinet niet in staat is om 

    goede regelingen te ontwerpen. 

  

    021, d 

    De gezondheidsraad vindt de door het kabinet opgestelde nieuwe 

    arbeidsongeschiktheidsregeling simplistisch en onuitvoerbaar. 

    Het kabinet had een lijst gemaakt met de meest 

    voorkomende ziektes, hun verloop en de hoogte van de uitkering.  

    Ik heb gehoord dat de gezondheidsraad de regeling heeft  

    afgekeurd. Dus is het kabinet genoodzaakt om met 

    een nieuw voorstel te komen. De gang van zaken rondom 

    de regeling laat zien dat het kabinet niet in staat is om 

    goede regelingen te ontwerpen. 

 



    022, a 

    Borstkanker komt vooral voor bij vrouwen tussen vijftig en 

    vijfenzeventig jaar. In Nederland wordt sinds een aantal jaren 

    preventief onderzoek naar borstkanker gedaan. Preventief 

    onderzoek vindt nauwelijks plaats bij vrouwen onder de 

    vijftig jaar. Borstkanker wordt bij jonge vrouwen vaak in 

    een laat stadium ontdekt. Het is wenselijk om vrouwen al 

    op jonge leeftijd uit te nodigen voor preventief onderzoek 

    naar borstkanker. 

 

    022, b 

    Borstkanker komt vooral voor bij vrouwen tussen vijftig en 

    vijfenzeventig jaar. In Nederland wordt sinds een aantal jaren 

    preventief onderzoek naar borstkanker gedaan. Preventief 

    onderzoek vindt nauwelijks plaats bij vrouwen onder de 

    vijftig jaar. Daardoor wordt borstkanker bij jonge vrouwen vaak 

    in een laat stadium ontdekt. Het is wenselijk om vrouwen al op 

    jonge leeftijd uit te nodigen voor preventief onderzoek naar 

    borstkanker. 

     

    022, c 

    Borstkanker komt vooral voor bij vrouwen tussen vijftig en 

    vijfenzeventig jaar. In Nederland wordt sinds een aantal jaren 

    preventief onderzoek naar borstkanker gedaan. Preventief 

    onderzoek vindt nauwelijks plaats bij vrouwen onder de 

    vijftig jaar. Dus wordt borstkanker bij jonge vrouwen vaak 

    in een laat stadium ontdekt. Het is wenselijk om vrouwen al op 

    jonge leeftijd uit te nodigen voor preventief onderzoek naar 

    borstkanker. 

  

    022, d 

    Borstkanker komt vooral voor bij vrouwen tussen vijftig en  

    vijfenzeventig jaar. In Nederland wordt sinds een aantal jaren  

    preventief onderzoek naar borstkanker gedaan. Ik weet dat  

    preventief onderzoek nauwelijks plaatsvindt bij vrouwen onder de 

    vijftig jaar. Dus wordt borstkanker bij jonge vrouwen vaak 

    in een laat stadium ontdekt. Het is wenselijk om vrouwen al op 

    jonge leeftijd uit te nodigen voor preventief onderzoek naar 

    borstkanker. 

 



    023, a 

    De Duitse regering wil het leger inzetten om jonge criminelen 

    strenger te straffen en een heropvoeding te geven. Zij zouden 

    na hun straf nog te vaak in herhaling vallen. Het leger zal de 

    jonge delinquenten heropvoeden door hen te laten meedraaien 

    op de legerbasis. De criminelen worden gedwongen hun 

    leefwijze aan te passen. Het is een goed idee om jonge criminelen 

    een heropvoeding te geven in het leger. 

 

    023, b 

    De Duitse regering wil het leger inzetten om jonge criminelen 

    strenger te straffen en een heropvoeding te geven. Zij zouden 

    na hun straf nog te vaak in herhaling vallen. Het leger zal de 

    jonge delinquenten heropvoeden door hen te laten meedraaien 

    op de legerbasis. Daardoor worden de criminelen gedwongen 

    hun leefwijze aan te passen. Het is een goed idee om jonge 

    criminelen een heropvoeding te geven in het leger. 

 

    023, c 

    De Duitse regering wil het leger inzetten om jonge criminelen 

    strenger te straffen en een heropvoeding te geven. Zij zouden 

    na hun straf nog te vaak in herhaling vallen. Het leger zal de 

    jonge delinquenten heropvoeden door hen te laten meedraaien 

    op de legerbasis. Dus worden de criminelen gedwongen 

    hun leefwijze aan te passen. Het is een goed idee om jonge 

    criminelen een heropvoeding te geven in het leger. 

  

    023, d 

    De Duitse regering wil het leger inzetten om jonge  

    criminelen strenger te straffen en een heropvoeding te  

    geven. Zij zouden na hun straf nog te vaak in herhaling  

    vallen. Ik heb gehoord dat het leger de jonge  

    delinquenten zal heropvoeden door hen te laten meedraaien  

    op de legerbasis. Dus worden de criminelen gedwongen 

    hun leefwijze aan te passen. Het is een goed idee om jonge 

    criminelen een heropvoeding te geven in het leger. 

     



    024, a 

    Vorig jaar is voor het eerst een vliegtuig met dertig meter 

    spanwijdte en een gewicht van vier ton volledig door een 

    3D-robot in elkaar gezet. Met behulp van een nieuwe lasertechniek 

    kan deze robot onder andere metaaldeeltjes aan elkaar smelten. 

    De zelfstandige 3D-robot produceert vliegtuigen volledig 

    automatisch. Er worden bij de bouw van de vliegtuigen geen 

    menselijke fouten gemaakt. De nieuwe 3D-robot maakt de meest 

    veilige vliegtuigen. 

 

    024, b 

    Vorig jaar is voor het eerst een vliegtuig met dertig meter 

    spanwijdte en een gewicht van vier ton volledig door een 

    3D-robot in elkaar gezet. Met behulp van een nieuwe lasertechniek 

    kan deze robot onder andere metaaldeeltjes aan elkaar smelten. 

    De zelfstandige 3D-robot produceert vliegtuigen volledig 

    automatisch. Daardoor worden er bij de bouw van de vliegtuigen 

    geen menselijke fouten gemaakt. De nieuwe 3D-robot maakt 

    de meest veilige vliegtuigen. 

 

    024, c 

    Vorig jaar is voor het eerst een vliegtuig met dertig meter 

    spanwijdte en een gewicht van vier ton volledig door een 

    3D-robot in elkaar gezet. Met behulp van een nieuwe lasertechniek 

    kan deze robot onder andere metaaldeeltjes aan elkaar smelten. 

    De zelfstandige 3D-robot produceert vliegtuigen volledig 

    automatisch. Dus worden er bij de bouw van de vliegtuigen 

    geen menselijke fouten gemaakt. De nieuwe 3D-robot maakt 

    de meest veilige vliegtuigen. 

  

    024, d 

    Vorig jaar is voor het eerst een vliegtuig met dertig meter  

    spanwijdte en een gewicht van vier ton volledig door een 3D-robot 

    in elkaar gezet. Met behulp van een nieuwe lasertechniek kan deze  

    robot onder andere metaaldeeltjes aan elkaar smelten. Volgens mij  

    produceert de zelfstandige 3D-robot vliegtuigen volledig  

    automatisch. Dus worden er bij de bouw van de vliegtuigen 

    geen menselijke fouten gemaakt. De nieuwe 3D-robot maakt 

    de meest veilige vliegtuigen. 

  



    025, a 

    Sommige Nederlanders houden ervan een exotisch reptiel als 

    huisdier te hebben. Wereldwijd vinden honderden baasjes per jaar 

    echter de dood door een aanval van hun eigen huisdier. Veel 

    Europese landen hebben het houden van gifslangen inmiddels 

    verboden. In Europa is het aantal reptielenhouders dat de 

    dood vindt aanzienlijk gedaald. Het is een goed idee om ook in 

    Nederland het houden van gevaarlijke reptielen niet toe te staan. 

 

    025, b 

    Sommige Nederlanders houden ervan een exotisch reptiel als 

    huisdier te hebben. Wereldwijd vinden honderden baasjes per jaar 

    echter de dood door een aanval van hun eigen huisdier. Veel 

    Europese landen hebben het houden van gifslangen inmiddels 

    verboden. Daardoor is in Europa het aantal reptielenhouders 

    dat de dood vindt aanzienlijk gedaald. Het is een goed idee om 

    ook in Nederland het houden van gevaarlijke reptielen niet 

    toe te staan. 

  

    025, c 

    Sommige Nederlanders houden ervan een exotisch reptiel als 

    huisdier te hebben. Wereldwijd vinden honderden baasjes per jaar 

    echter de dood door een aanval van hun eigen huisdier. Veel 

    Europese landen hebben het houden van gifslangen inmiddels 

    verboden. Dus is in Europa het aantal reptielenhouders 

    dat de dood vindt aanzienlijk gedaald. Het is een goed idee om 

    ook in Nederland het houden van gevaarlijke reptielen niet 

    toe te staan. 

 

    025, d 

    Sommige Nederlanders houden ervan een exotisch reptiel als  

    huisdier te hebben. Wereldwijd vinden honderden baasjes per jaar  

    echter de dood door een aanval van hun eigen huisdier. Volgens mij  

    hebben veel Europese landen het houden van gifslangen inmiddels  

    verboden. Dus is in Europa het aantal reptielenhouders 

    dat de dood vindt aanzienlijk gedaald. Het is een goed idee om 

    ook in Nederland het houden van gevaarlijke reptielen niet 

    toe te staan. 

      



    026, a 

    Drie jaar geleden is Guus Hiddink veroordeeld tot een 

    gevangenisstraf vanwege belastingontduiking. Critici zeggen 

    dat Hiddink geen straf had mogen krijgen vanwege zijn topprestaties 

    op voetbalgebied. Het gelijkheidsbeginsel vormt de basis van het 

    Nederlandse rechtssysteem. Het is onmogelijk om mensen die 

    topprestaties leveren anders te berechten dan anderen. Het is 

    goed dat in deze zaak voor Hiddink geen uitzondering is gemaakt. 

 

    026, b 

    Drie jaar geleden is Guus Hiddink veroordeeld tot een 

    gevangenisstraf vanwege belastingontduiking. Critici zeggen dat 

    Hiddink geen straf had mogen krijgen vanwege zijn topprestaties 

    op voetbalgebied. Het gelijkheidsbeginsel vormt de basis van het 

    Nederlandse rechtssysteem. Daardoor is het onmogelijk om mensen  

    die topprestaties leveren anders te berechten dan anderen. Het is  

    goed dat in deze zaak voor Hiddink geen uitzondering is gemaakt. 

  

    026, c 

    Drie jaar geleden is Guus Hiddink veroordeeld tot een 

    gevangenisstraf vanwege belastingontduiking. Critici zeggen dat 

    Hiddink geen straf had mogen krijgen vanwege zijn topprestaties 

    op voetbalgebied. Het gelijkheidsbeginsel vormt de basis van het 

    Nederlandse rechtssysteem. Dus is het onmogelijk om mensen  

    die topprestaties leveren anders te berechten dan anderen. Het is  

    goed dat in deze zaak voor Hiddink geen uitzondering is gemaakt. 

  

    026, d 

    Drie jaar geleden is Guus Hiddink veroordeeld  

    tot een gevangenisstraf vanwege belastingontduiking.  

    Critici zeggen dat Hiddink geen straf had mogen krijgen  

    vanwege zijn topprestaties op voetbalgebied. Naar mijn  

    mening vormt het gelijkheidsbeginsel de basis van het  

    Nederlandse rechtssysteem. Dus is het onmogelijk om mensen  

    die topprestaties leveren anders te berechten dan anderen. Het is  

    goed dat in deze zaak voor Hiddink geen uitzondering is gemaakt. 

  



    027, a 

    Onze minister van Onderwijs wil een verplichte eindtoets 

    voor het basisonderwijs invoeren. Momenteel doet 70% 

    van de scholen mee aan de niet verplichte Cito-toets. Vanaf 

    september gaan alle basisscholen meedoen aan de verplichte 

    eindtoets. De minister zal dan een beter overzicht krijgen van 

    de kwaliteit van het basisonderwijs. De verplichte eindtoets is 

    een goed middel om de kwaliteit van het basisonderwijs te meten. 

 

    027, b 

    Onze minister van Onderwijs wil een verplichte eindtoets 

    voor het basisonderwijs invoeren. Momenteel doet 70% 

    van de scholen mee aan de niet verplichte Cito-toets. Vanaf 

    september gaan alle basisscholen meedoen aan de verplichte 

    eindtoets. Daardoor zal de minister een beter overzicht krijgen 

    van de kwaliteit van het basisonderwijs. De verplichte eindtoets 

    is een goed middel om de kwaliteit van het basisonderwijs 

    te meten. 

  

    027, c 

    Onze minister van Onderwijs wil een verplichte eindtoets 

    voor het basisonderwijs invoeren. Momenteel doet 70% 

    van de scholen mee aan de niet verplichte Cito-toets. Vanaf 

    september gaan alle basisscholen meedoen aan de verplichte 

    eindtoets. Dus zal de minister een beter overzicht krijgen 

    van de kwaliteit van het basisonderwijs. De verplichte eindtoets 

    is een goed middel om de kwaliteit van het basisonderwijs 

    te meten. 

 

    027, d 

    Onze minister van Onderwijs wil een verplichte eindtoets voor  

    het basisonderwijs invoeren. Momenteel doet 70% van de scholen  

    mee aan de niet verplichte Cito-toets. Ik heb gehoord dat vanaf  

    september alle basisscholen gaan meedoen aan de verplichte  

    eindtoets. Dus zal de minister een beter overzicht krijgen 

    van de kwaliteit van het basisonderwijs. De verplichte eindtoets 

    is een goed middel om de kwaliteit van het basisonderwijs 

    te meten. 

 



    028, a 

    Uit recent onderzoek is gebleken dat televisiekijken een onderschat 

    gevaar voor de gezondheid vormt. Het gaat daarbij niet alleen om 

    de inhoud van de programma's, maar ook om het televisiekijken zelf. 

    Veel ouders staan toe dat hun kinderen te vaak naar de televisie 

    kijken. Die kinderen hebben een groter risico op diabetes, 

    slaapproblemen, zwaarlijvigheid en bijziendheid. Ouders die hun 

    kind veel televisie laten kijken onttrekken zich aan hun ouderlijke 

    verantwoordelijkheden. 

 

    028, b 

    Uit recent onderzoek is gebleken dat televisiekijken 

    een onderschat gevaar voor de gezondheid vormt. Het gaat 

    daarbij niet alleen om de inhoud van de programma's, 

    maar ook om het televisiekijken zelf. Veel ouders staan toe 

    dat hun kinderen te vaak naar de televisie 

    kijken. Daardoor hebben die kinderen een groter risico op 

    diabetes, slaapproblemen, zwaarlijvigheid en bijziendheid. Ouders 

    die hun kind veel televisie laten kijken onttrekken zich aan hun 

    ouderlijke verantwoordelijkheden. 

 

    028, c 

    Uit recent onderzoek is gebleken dat televisiekijken 

    een onderschat gevaar voor de gezondheid vormt. Het gaat 

    daarbij niet alleen om de inhoud van de programma's, 

    maar ook om het televisiekijken zelf. Veel ouders staan toe 

    dat hun kinderen te vaak naar de televisie 

    kijken. Dus hebben die kinderen een groter risico op 

    diabetes, slaapproblemen, zwaarlijvigheid en bijziendheid. Ouders 

    die hun kind veel televisie laten kijken onttrekken zich aan hun 

    ouderlijke verantwoordelijkheden. 

  

    028, d 

    Uit recent onderzoek is gebleken dat televisiekijken  

    een onderschat gevaar voor de gezondheid vormt. Het gaat  

    daarbij niet alleen om de inhoud van de programma's, maar 

    ook om het televisiekijken zelf. Ik ben van mening dat veel 

    ouders toestaan dat hun kinderen te vaak naar de televisie  

    kijken. Dus hebben die kinderen een groter risico op 

    diabetes, slaapproblemen, zwaarlijvigheid en bijziendheid. Ouders 

    die hun kind veel televisie laten kijken onttrekken zich aan hun 

    ouderlijke verantwoordelijkheden. 

 



    029, a 

    Wetenschappers in Groot-Brittannië hebben een tekort aan eicellen 

    voor stamcelonderzoek. Om meer eitjes te produceren krijgen 

    vrouwen die meedoen aan het onderzoek medicijnen die 

    verlammingen kunnen veroorzaken. Sinds kort mogen vrouwen 

    vanwege de risico's hun eicellen voor 250 pond aan onderzoekers 

    verkopen. Meer eicellen worden aangeboden door arme vrouwen 

    die het geld nodig hebben. Het is verkeerd om arme vrouwen te 

    verleiden tot het verkopen van hun eicellen. 

 

    029, b 

    Wetenschappers in Groot-Brittannië hebben een tekort aan 

    eicellen voor stamcelonderzoek. Om meer eitjes te produceren 

    krijgen vrouwen die meedoen aan het onderzoek medicijnen die 

    verlammingen kunnen veroorzaken. Sinds kort mogen vrouwen 

    vanwege de risico's hun eicellen voor 250 pond aan onderzoekers 

    verkopen. Daardoor worden meer eicellen aangeboden door arme 

    vrouwen die het geld nodig hebben. Het is verkeerd om arme 

    vrouwen te verleiden tot het verkopen van hun eicellen. 

 

    029, c 

    Wetenschappers in Groot-Brittannië hebben een tekort aan 

    eicellen voor stamcelonderzoek. Om meer eitjes te produceren 

    krijgen vrouwen die meedoen aan het onderzoek medicijnen die 

    verlammingen kunnen veroorzaken. Sinds kort mogen vrouwen 

    vanwege de risico's hun eicellen voor 250 pond aan onderzoekers 

    verkopen. Dus worden meer eicellen aangeboden door arme 

    vrouwen die het geld nodig hebben. Het is verkeerd om arme 

    vrouwen te verleiden tot het verkopen van hun eicellen. 

 

    029, d 

    Wetenschappers in Groot-Brittannië hebben een tekort aan eicellen  

    voor stamcelonderzoek. Om meer eitjes te produceren krijgen  

    vrouwen die meedoen aan het onderzoek medicijnen die verlammingen  

    kunnen veroorzaken. Ik geloof dat vrouwen sinds kort vanwege  

    de risico's hun eicellen voor 250 pond aan onderzoekers mogen  

    verkopen. Dus worden meer eicellen aangeboden door arme 

    vrouwen die het geld nodig hebben. Het is verkeerd om arme 

    vrouwen te verleiden tot het verkopen van hun eicellen. 

  



    030, a 

    Het gebruik van sojaolie als biobrandstoffen voor auto's 

    stijgt in populariteit. Tegelijkertijd is het voedselprobleem 

    in de wereld nog niet opgelost. De basisingrediënten van 

    biobrandstoffen worden op vruchtbare aarde 

    verbouwd. Er is wereldwijd minder vruchtbare grond 

    beschikbaar om voedsel op te verbouwen. Het gebruik van 

    biobrandstoffen zorgt voor nog meer honger in de wereld. 

 

    030, b 

    Het gebruik van sojaolie als biobrandstoffen voor auto's 

    stijgt in populariteit. Tegelijkertijd is het voedselprobleem 

    in de wereld nog niet opgelost. De basisingrediënten 

    van biobrandstoffen worden op vruchtbare aarde 

    verbouwd. Daardoor is er wereldwijd minder vruchtbare 

    grond beschikbaar om voedsel op te verbouwen. Het gebruik 

    van biobrandstoffen zorgt voor nog meer honger in de wereld. 

 

    030, c 

    Het gebruik van sojaolie als biobrandstoffen voor auto's 

    stijgt in populariteit. Tegelijkertijd is het voedselprobleem 

    in de wereld nog niet opgelost. De basisingrediënten 

    van biobrandstoffen worden op vruchtbare aarde 

    verbouwd. Dus is er wereldwijd minder vruchtbare 

    grond beschikbaar om voedsel op te verbouwen. Het gebruik 

    van biobrandstoffen zorgt voor nog meer honger in de wereld. 

  

    030, d 

    Het gebruik van sojaolie als biobrandstoffen voor auto's stijgt in  

    populariteit. Tegelijkertijd is het voedselprobleem in de wereld  

    nog niet opgelost. Ik ben van mening dat de basisingrediënten  

    van biobrandstoffen op vruchtbare aarde worden   

    verbouwd. Dus is er wereldwijd minder vruchtbare 

    grond beschikbaar om voedsel op te verbouwen. Het gebruik 

    van biobrandstoffen zorgt voor nog meer honger in de wereld. 

  



    031, a 

    Tbs'ers weten tijdens hun verlof steeds vaker aan hun 

    begeleider te ontsnappen. Vanaf volgend jaar krijgen tbs'ers 

    die op verlof gaan een knieslot. Het slot schiet automatisch 

    in de hurkstand als de tbs'er te ver weg is van zijn 

    begeleider. Het wordt moeilijker voor tbs'ers om er tijdens het 

    verlof vandoor te gaan. Invoering van een knieslot voor 

    tbs'ers is een goed idee. 

 

    031, b 

    Tbs'ers weten tijdens hun verlof steeds vaker aan hun 

    begeleider te ontsnappen. Vanaf volgend jaar krijgen tbs'ers 

    die op verlof gaan een knieslot. Het slot schiet 

    automatisch in de hurkstand als de tbs'er te ver weg 

    is van zijn begeleider. Daardoor wordt het moeilijker 

    voor tbs'ers om er tijdens het verlof vandoor te gaan. Invoering 

    van een knieslot voor tbs'ers is een goed idee. 

 

    031, c 

    Tbs'ers weten tijdens hun verlof steeds vaker aan hun 

    begeleider te ontsnappen. Vanaf volgend jaar krijgen tbs'ers 

    die op verlof gaan een knieslot. Het slot schiet 

    automatisch in de hurkstand als de tbs'er te ver weg 

    is van zijn begeleider. Dus wordt het moeilijker 

    voor tbs'ers om er tijdens het verlof vandoor te gaan. Invoering 

    van een knieslot voor tbs'ers is een goed idee. 

  

    031, d 

    Tbs'ers weten tijdens hun verlof steeds vaker aan hun  

    begeleider te ontsnappen. Vanaf volgend jaar krijgen tbs'ers  

    die op verlof gaan een knieslot. Ik heb gehoord dat het slot  

    automatisch in de hurkstand schiet als de tbs'er te ver weg 

    is van zijn begeleider. Dus wordt het moeilijker 

    voor tbs'ers om er tijdens het verlof vandoor te gaan. Invoering 

    van een knieslot voor tbs'ers is een goed idee. 

  



    032, a 

    Ouderwetse wegenkaarten zijn de laatste jaren massaal ingeruild 

    voor navigatiesystemen. Ook particuliere autobezitters lijken 

    niet meer zonder hun navigatiesysteem te kunnen. Veel bestuurders 

    vertrouwen volledig op de stem uit de computer. Ze letten bij het 

    bepalen van hun route minder op lokale verkeersaanwijzingen. Het 

    is verstandiger om naast een navigatiesysteem ook je eigen 

    verstand te gebruiken. 

 

    032, b 

    Ouderwetse wegenkaarten zijn de laatste jaren massaal ingeruild 

    voor navigatiesystemen. Ook particuliere autobezitters lijken 

    niet meer zonder hun navigatiesysteem te kunnen. Veel 

    bestuurders vertrouwen volledig op de stem uit 

    de computer. Daardoor letten ze bij het bepalen 

    van hun route minder op lokale verkeersaanwijzingen. Het is 

    verstandiger om naast een navigatiesysteem ook je eigen verstand 

    te gebruiken. 
 
    032, c 

    Ouderwetse wegenkaarten zijn de laatste jaren massaal ingeruild 

    voor navigatiesystemen. Ook particuliere autobezitters lijken 

    niet meer zonder hun navigatiesysteem te kunnen. Veel 

    bestuurders vertrouwen volledig op de stem uit 

    de computer. Dus letten ze bij het bepalen 

    van hun route minder op lokale verkeersaanwijzingen. Het is 

    verstandiger om naast een navigatiesysteem ook je eigen verstand 

    te gebruiken. 
 
    032, d 

    Ouderwetse wegenkaarten zijn de laatste jaren massaal ingeruild  

    voor navigatiesystemen. Ook particuliere autobezitters lijken  

    niet meer zonder hun navigatiesysteem te kunnen. Ik weet dat  

    veel bestuurders volledig vertrouwen op de stem uit  

    de computer. Dus letten ze bij het bepalen 

    van hun route minder op lokale verkeersaanwijzingen. Het is 

    verstandiger om naast een navigatiesysteem ook je eigen verstand 

    te gebruiken. 

 



Bijlage 2: Tabellen analyse over personen & analyse over items 

 

 
Tabel 1) First pass reading time, regression path duration, first fixation duration en G2 in analyse over personen 

per regio, per connectief in milliseconden 

         Regio       

    A B TR 1 SO 1 SO 2 TR 2 SO 3 Z 

First pass reading time Impliciet 9082 … 564 522 602 430 354 2050 

 Daardoor 8985 302 438 511 562 481 369 2057 

 Dus 9145 244 479 501 563 428 398 2060 

 Dus + M.S. 9599 244 528 497 573 476 368 2075 

          

Regression path duration Impliciet 9082 … 617 593 641 613 390 2453 

 Daardoor 8985 365 508 573 671 558 441 2341 

 Dus 9145 331 641 618 627 577 435 2376 

 Dus + M.S. 9599 309 648 624 637 606 406 2363 

          

First fixation duration Impliciet 227 … 230 203 204 208 231 202 

 Daardoor 232 225 210 202 200 217 221 201 

 Dus 231 227 213 209 199 209 235 204 

 Dus + M.S. 233 226 224 217 205 218 219 197 

          

G2 Impliciet 9082 … 587 567 623 516 374 2393 

 Daardoor 8985 320 479 551 613 519 400 2268 

 Dus 9145 264 577 561 590 498 413 2310 

  Dus + M.S. 9599 253 603 577 610 537 385 2326 
* Dus + M.S. = Dus + Mental Space builder in S1 

 

Tabel 2) First pass reading time, regression path duration, first fixation duration en G2 in analyse over items  per 

regio, per connectief in milliseconden 

         Regio       

    A B TR 1 SO 1 SO 2 TR 2 SO 3 Z 

First pass reading time Impliciet 9159 … 555 510 608 428 360 2059 

 Daardoor 9023 299 450 499 552 484 350 2074 

 Dus 9177 259 476 485 572 426 378 2091 

 Dus + M.S. 9629 283 531 479 573 461 364 2070 

          

Regression path duration Impliciet 9159 … 604 591 648 620 397 2474 

 Daardoor 9023 253 518 559 658 557 419 2402 

 Dus 9177 342 638 594 633 598 416 2415 

 Dus + M.S. 9629 365 653 600 639 580 405 2348 

          

First fixation duration Impliciet 226 … 230 201 202 207 233 202 

 Daardoor 232 226 213 201 199 217 218 201 

 Dus 231 232 211 208 198 209 227 203 

 Dus + M.S. 234 253 228 216 203 219 222 197 

          

G2 Impliciet 9159 … 577 560 629 518 376 2417 

 Daardoor 9023 313 488 529 596 524 380 2322 

 Dus 9177 268 576 542 603 509 394 2355 

  Dus + M.S. 9629 302 610 553 613 518 381 2313 
* Dus + M.S. = Dus + Mental Space builder in S1 



Tabel 3: Regressie percentage in analyse over personen per regio, per connectief 

       Regio       

  A B TR 1 SO 1 SO 2 TR 2 SO 3 Z 

Impliciet … … 4,8% 8,7% 4,6% 20,1% 4,7% 18,6% 

Daardoor … 8,2% 11,9% 7,0% 11,0% 11,7% 4,8% 13,6% 

Dus … 21,3% 21,9% 12,7% 8,9% 20,7% 4,6% 15,7% 

Dus + M.S. … 26,5% 13,5% 12,5% 6,2% 16,4% 3,7% 13,5% 

* Dus + M.S. = Dus + Mental Space builder in S1 
 

Tabel 4: Regressie percentage in analyse over items per regio, per connectief 

       Regio       

  A B TR 1 SO 1 SO 2 TR 2 SO 3 Z 

Impliciet … … 4,9% 9,7% 5,0% 20,4% 5,3% 18,9% 

Daardoor … 8,4% 12,1% 7,4% 12,0% 11,1% 5,0% 14,3% 

Dus … 22,5% 21,8% 12,3% 9,3% 23,2% 4,6% 15,9% 

Dus + M.S. … 20,8% 14,3% 12,7% 6,6% 16,3% 4,1% 13,3% 
* Dus + M.S. = Dus + Mental Space builder in S1 

 

 


