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Bijlagen

Bijlage 1

"Temponorm blijft vijfentwintig procent, ja toch?"
"Afschieten prestatiebeurs zaait verwarring"
Eiken Keukens geniet voor de universiteitsbibliotheek van de zomerzon. Volgend
jaar is daarvoor nog tijd genoeg, want ze weet het zeker: 'De temponorm blijft
vijfentwintig procent in plaats van vijftig, want de prestatiebeurs gaat niet door'.
Keukens (24) mengt zich met deze stellige uitspraak in de discussie tussen drie
medestudentes. Zij zijn er nog lang niet uit tijdens hun pauze, dinsdagmiddag
voor de universiteitsbibliotheek. Jacobien Ellerbroek (25) leek de strijd net
gewonnen te hebben. 'De norm is vijftig procent', zei de studente medicijnen
beslist. Haar collega's, afkomstig van medicijnen en communicatiewetenschap,
mikten eerst op vijfentwintig, maar leken overtuigd door Ellerbroek. Keukens
doet de balans weer naar de vijfentwintig doorslaan.
Verderop staan Geert Mol (21) en Jeroen Mast (25). O o k zij hebben
verschillende meningen. Aankomend arts Mast zet zijn geld op een n o r m van
vijfentwintig procent. 'Ze wilden eerst vijftig, maar dat gaat nu niet door. De
temponorm is vijfentwintig procent, ja toch?' Communicatiewetenschapper Mol
weet het zeker: 'Het is gewoon vijftig procent. Dat was Ritzen altijd al van plan
en dat gaat gewoon door nu de prestatiebeurs is uitgesteld. En ik kan het weten,
want ik heb me er goed in verdiept nadat ik vorig jaar de n o r m niet haalde.'
Mol is door schade en schande wijs geworden. Volgend studiejaar moet
iedereen met een studiebeurs minimaal de helft van de tentamens halen. Lukt
dit niet dan wordt de basisbeurs achteraf omgezet in een lening en is de schuld
met een dikke vijfduizend gulden uitgebreid. De verhoging van de norm van
vijfentwintig naar vijftig procent is al geruime tijd onderdeel van de plannen
van onderwijsminister Ritzen.
De studenten dinsdag op het Singel zijn in verwarring gebracht. De
meerderheid houdt het op een norm van vijfentwintig procent. Het is immers
op de kop af twee weken geleden dat de Eerste Kamer gehakt maakte van het
plan van Ritzen om de prestatiebeurs in te voeren. Karin Verhagen (24),
studente Europese studies, denkt ook dat ze volgend jaar met een kwart van de
tentamens kan volstaan. Magere voorlichting van de Universiteit van Amsterdam? O o k Kees Hillenius (24), die aan de Vrije Universiteit tot econoom wordt
opgeleid, denkt aan vijfentwintig procent.

[344]

'Het verband ontgaat me'
Collega-econoom Willem Daris (23) wijt de verwarring aan het niveau van
zijn medestudenten. 'Daar trap je toch niet in. Als je nog steeds denkt dat de
n o r m een kwart is, moet je echt eens beter naar het Journaal kijken.'
'Voor oudejaars geldt gewoon het regime van de tempobeurs. De prestatiebeurs staat daar los van. Die gaat niet door en nu denken studenten dat ze
ineens minder hard hoeven werken?' reageert een woordvoerder van de
Informatie Beheer Groep in Groningen, verantwoordelijk voor de uitvoering
van de studiefinanciering. Hij wijst erop dat de voorlichtingskrant uit
Groningen, verstuurd aan alle beursstudenten, alles keurig op een rij heeft gezet.
'Het lijkt me niet nodig om alsnog een brief te sturen aan alle studenten. Die
kosten wegen niet op tegen wat je ermee bereikt.'
{Folia, 22 juni 1995: 10)

Bijlage 2
(...) John McPeck contends that the very notion of a nonformal theory of
argument is a non-starter. Referring to a suggestion that the pedagogy and
theory of informal logic and critical thinking would be immensely aided by the
development of a theory of argument, McPeck says:
We might ask what it would be like to have a general theory of ordinary
argument or reasoning. For one thing, the theory would provide a set of rules or
principles to which we could appeal in the evaluation of arguments. But if
informal logicians were ever successfull at developing all these rules and principles,
they would then have a formal logic of ordinary argument or reasoning: that is,
the desired theory would vitiate the informal dimension of their reasoning and
render their enterprise a bonafide logic, which could then be taught as the formal
logic of ordinary reasoning.

According to McPeck, there could not be a nonformal theory of argument,
because any general account we could produce would be formal.
To sort out McPeck's view it is necessary to distinguish between a more
general and a more specific sense of the key word 'formal'. The word 'formal'
may mean 'systematic, well-ordered, having universal or general scope'. In this
sense, a theory of argument would surely be a formal theory, just as theories
in ethics, political philosophy, and epistemology are (in this sense) formal
theories. However, there is no problem about informal logicians developing a
theory of argument which is in this sense formal. The incompatibility between
informal logical principles and a formal theory emerges only when we consider
a more specific sense of 'formal', that which is intended when we describe such
systems as C.I. Lewis' S5, or an axiomatized version of number theory as formal
systems. Formal systems have clearly stated rules, definite criteria for wellformed strings of formulae, and axioms to serve as the basis for derivations.
They are written in technical, not natural, languages. As formal systems they
are not, strictly speaking, about anything; they may be given one or more
interpretations. If a formal theory of argument were formal in this sense, that
would indeed be incompatible with what informal logicians have been saying
about arguments. They have been saying that formal systems do not cover all
the topics we need to raise in discussing natural language arguments, and that
many such topics bring in nonformal questions about context and substance.
Informal logicians, contesting the drive for complete rigor and purity among
formalists, contend that the appraisal of natural arguments requires something
other than translation into a technical formal language and application of
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formal rules to test validity. However, it is only in the stricter sense of 'formal'
that informal logicians are committed to the view that a theory of natural
argument will not be a formal theory.
McPeck's claim that informal logicians would vitiate themselves and 'go
formal' if they ever managed to develop a theory of argument is based on a
failure to distinguish these two senses of 'formal'. McPeck has, in effect,
conflated the general and the formal. A perfectly general principle might be
formulated, handling such an issue as when an arguer's personal reliability is
relevant to the acceptability of his premises. Such a principle would not be
formal in the sense of being in an artificial language or of being an axiom or
rule in a formal system, but could nevertheless be part of a general theory of
argument.
As it occurs in 'formal logic', the word 'formal' usually has the second
meaning explained above - its more specific meaning. In this sense of 'formal'
there is no more reason to believe that the principles of a theory of argument
would be formal than there is to believe that the principles of moral, political,
or epistemological theories would be formal. That is to say, there is no reason
at all to believe this.
Since logic has for so long been regarded both as intrinsically formal and as
the science or art of argument, the move from 'it's a general theory of
argument' to 'it's a formal theory of argument' may seem enticing and
plausible. But it has no more force than the analogous move for moral or scientific theories, and that means that it has no force.
In fact, theories of argument which are, in the requisite sense, nonformal are
more than possible. They are actual. Although many philosophers seem to hold
that the theory of argument is a non-subject, many others (and some of the
same ones!) hold philosophical theories of argument to which they frequently
appeal for pedagogical and other purposes. Some popular ones are inadequate
in various ways. There is an unfortunate tendency to state such theories in a
few words and go on to appeal to them as the basis for other work. So far,
theories of argument have been more epigrammatic than thoughtful.
2. Are argument standards discipline-specific?
Though he contends in Critical Thinking and Education that there can be no
such thing as a nonformal theory of argument, John McPeck in fact states a
nonformal theory of argument in that same work. H e puts forward a disciplinespecific theory in which the understanding and evaluation of arguments is left
as a task for particular academic disciplines. This theoiy maintains that the
premises and inferences of all natural arguments are properly assessed only by
reference to the standards of one or more specific disciplines. Standards for
sound argumentation vary from one discipline to another. There are as many
types of good arguments (at least) as there are disciplines.
(Govier 1987: 14-15)

Bijlage 3
Originele tekst 'Ingezonden brief aan de redactie van NRC Handelsblad'
Door Bas Grander

(TJ

Naar aanleiding van een stuk ('In schouwburgen zijn schrijvers vogelvrij',
19 juli NRC) van Kester Freriks schreef Arthur Sonnen een brief aan
N R C Handelsblad die geplaatst is. Toneel Theatraal (september 1991)
besteedt aan deze kwestie twee pagina's. N R C Handelsblad zou fout
gehandeld hebben.
Redacteur Rob de Graaf schetst de gang van zaken. Hij tikt N R C
Handelsblad op de vingers: 'het is spijtig dat de polemiek niet werkelijk
gevoerd is: verscheidene lezers hebben naar aanleiding van Freriks' stuk
brieven aan N R C Handelsblad geschreven, maar die zijn door het liberale
avondblad niet geplaatst'. Hij toont zelf de onjuistheid van een uitspraak
van Freriks aan en de reactie van Arthur Sonnen wordt gedeeltelijke
afgedrukt.
Deze reactie is fel, gedetailleerd en gericht tot lezers die, net als de
schrijver, aan het theater verknocht zijn. Als Arthur Sonnen een breder
publiek wilde aanspreken, dan had hij zijn tekst anders moeten opstellen.
In een maandblad voor theaterfanaten is het stuk zeer op zijn plaats.
Niet op zijn plaats is de uithaal van Rob de Graaf naar N R C
Handelsblad. De toegankelijkheid van deze discussie over theater is
terecht te klein bevonden. En dat is inderdaad spijtig.

Bijlage 4

Vogelvrij?
Waar maakt Freriks zich zo druk over? Niet over de voorstelling, zoveel is
duidelijk. Hij windt zich op over het onrecht dat de schrijfster is aangedaan en
over de luiheid van de theatermakers wegens gebrek aan eigen fantasie. Maar is
er aan Zo is het gebeurd, de aan Gebeurd in Turijn ten grondslag liggende
roman, iets veranderd? Welnee, de roman is en blijft als eigenstandig kunstprodukt volledig in stand, daaraan verandert geen sikkepit en Freriks kan hem
blijven genieten in volstrekt ongeschonden vorm. Nationaal Fonds heeft een
eigenstandig kunstwerk geschapen en dat is als een autonome toneelvoorstelling
te genieten (geïnspireerd door een verhaal van een ander, maar wie zegt mij dat
Ginzburg ook niet gewoon het verhaal van haar buurvrouw heeft opgetekend?)
Het was natuurlijk lelijk van ze niet op de juiste wijze naar de rechten te
informeren en daarvoor het geëigende bedragje op tafel te leggen. Dat is niet
pijnlijk of schandalig maar gewoon hardstikke dom. Dat Freriks in dit verband
de hoogte van de subsidie vermeldt die Nationaal Fonds ontvangt, is een vorm
van stemmingmakerij. Zijn eveneens vileine opmerking dat toneel zich
"onttrekt aan elk marktmechanisme" behoort tot dezelfde categorie van gratuite
verdachtmakerijen. Hoeveel onverkoopbare literatuur wordt er niet vervaardigd
met behulp van subsidie? Waar kunst gemaakt wordt is subsidie noodzakelijk.
Keren we terug tot Freriks betoog. Freriks haalt vier zaken door elkaar:
a. Het bewerken van een roman tot een toneelstuk. Hiertegen bestaat niet het
minste bezwaar, mits men over de juiste toestemming beschikt.
b. Het adapteren van een toneelstuk. Indien de auteur in leven is dienen
majeure ingrepen in de tekst natuurlijk aan hem voorgelegd te worden. Maar
wat is 'majeur'? Iedere opvoering van een stuk geeft veranderingen in
interpretatie en zijn dat majeure ingrepen? Nee, het is juist de rijkdom van een
toneelstuk, dat nadrukkelijk als partituur wordt geschreven, dat het tot
verschillende produkties aanleiding kan geven. En wie bepaalt dat de zogenaamde tekstgetrouwe voorstelling beter zou zijn dan de vrijere opvatting? (We
kennen het gruwelijke debacle van Hansons Shakespeare-serie. ' N u eens onbewerkt en zoals Shakespeare het bedoeld heeft'.) De auteur heeft de ideale
voorstelling in zijn hoofd en als hij zelf regisseur is of een ideale metteur en
scène kent, kan hij dat ideaal trachten te benaderen. Maar daarnaast is dat ideaal
onbereikbaar. En wat te doen met overleden auteurs? Wie bepaalt dan of er
"een destillaat van het oorspronkelijke werk" gebruikt wordt, zoals Freriks
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valselijk de Needcompany beschuldigt te hebben gedaan in haar voorstelling van
Julius Caesar (quod non).
c. Het auteurschap van een voorstelling. Het auteurschap van een voorstelling
ligt met nadruk bij de regisseur. Hij/zij maakt een toneelvoorstelling tot wat hij
is. Natuurlijk geïnspireerd door schrijvers, dramaturgen, decorontwerpers,
lichtspecialisten en acteurs, maar de regisseur bepaalt hoe de ingrediënten
opgediend worden. Hij is daarbij in niets verantwoording schuldig aan wie of
wat dan ook, tenzij de toneelschrijver nog in leven is. Daarvoor geldt het 'droit
de respect', een slechts in de Franse wet voorkomend begrip, maar een onvervreemdbaar recht ten aanzien van een in leven zijnd auteur.
Na diens dood is er overigens niemand meer die kan navoelen wat een
schrijver heeft gedacht en bedoeld, dus ook geen rechtenbureaux, erfgenamen,
weduwen of anderszins rechtsopvolgers. (Ik stond dus ook volkomen aan
Becketts kant toen hij de 'vrouwenversie' van Wachten op Godot verbood. N u
hij dood is zou het gewoon moeten kunnen.) Dat dit soort 'over het grafbemoeienis' tot de meest potsierlijke onzin kan leiden, daarvan hebben we
helaas de desastreuze voorbeelden kunnen zien in het Theater am Schiffbauerdamm. Daar werden de zogenaamd vastliggende ideeën over hoe Brechts opvoeringen 'model' dienden te staan tot in het absurde doorgevoerd, hetgeen een
volstrekt dood museumtoneel tot gevolg had.
Arthur Sonnen
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Bijlage 5
Herschreven tekst 'Ingezonden brief aan de redactie van NRC Handelsblad' (Tt)
Door Bas Grander
Naar aanleiding van een stuk ('In schouwburgen zijn schrijvers vogelvrij',
19 juli NRC) van Kester Freriks schreef Arthur Sonnen een brief aan
NRC Handelsblad die niet geplaatst is. Toneel Theatraal (september 1991)
besteedt aan deze kwestie twee pagina's. NRC Handelsblad zou fout
gehandeld hebben.
Redacteur Rob de Graaf schetst de gang van zaken. Hij tikt NRC
Handelsblad op de vingers: 'Het is spijtig dat de polemiek niet werkelijk
gevoerd is: verscheidene lezers hebben naar aanleiding van Freriks' stuk
brieven aan NRC Handelsblad geschreven, maar die zijn door het liberale
avondblad niet geplaatst'. Hij toont zelf de onjuistheid van een uitspraak
van Freriks aan en de reactie van Arthur Sonnen wordt gedeeltelijk
afgedrukt.
Sonnen geeft in deze reactie een diepgaande technische verhandeling
over het bewerken van romans voor het toneel. Zijn reactie is dus erg
gedetailleerd en gericht tot lezers die, net als de schrijver, aan het theater
verknocht zijn. Sonnen spreekt daarmee geen breed publiek aan, terwijl
NRC Handelsblad wel op een breed publiek gericht is.
De toegankelijkheid van de discussie die Sonnen wil voeren, is naar
mijn mening door de redactie van NRC Handelsblad terecht te gering
bevonden. Het verwijt van Rob de Graaf dat NRC Handelsblad de
ingezonden brieven hierover wel had moeten opnemen, is dan ook niet
op zijn plaats.

Bijlage 6
Adviezen voor het omgaan met verzwegen argumenten

tijdens het schrijven

Bij schrijven van T 0
Maak altijd een ruwe eerste tekst T 0 , of: zie T 0 nooit als definitieve tekst.
-

Volg in je presentatie zo veel mogelijk de onderliggende argumentatiestructuur.
Probeer argumenten en standpunten direct en eenduidig te formuleren.
Gebruik in de argumentatie altijd argumentatieve indicatoren.
Let erop dat je de juiste indicatoren op de juiste plaats opneemt.
Let erop dat eventuele verwijzingen in argument en standpunt juist en
begrijpelijk zijn.

Bij het maken van het analytisch overzicht
-

-

-

Maak altijd een analytisch overzicht van T 0 en probeer de verzwegen argumenten aan te vullen.
Vat ieder verzwegen argument dat maar enigszins problemen geeft bij het
aanvullen op als voor verbetering vatbaar.
Ga na welk soort informatie je in T 0 impliciet hebt gelaten bij de verzwegen
argumenten: is het algemeen of specifiek en in geval van het laatste, om
welke specifieke informatie gaat het?
Ga na of de informatie wel of niet elders in T 0 staat.
Ga na of jouw lezers de informatie zonder problemen kunnen aanvullen
(geeft de tekst voldoende aanwijzingen en is de informatie voldoende bekend
bij de lezers?).
Vat ieder verzwegen argument dat de lezers mogelijk niet kunnen aanvullen
op als voor verbetering vatbaar: neem het zekere voor het onzekere.

Bij het schrijven van T h
-

Laat in T h in principe alle verzwegen argumenten weer impliciet.
Verbeter de presentatie van de expliciete argumentatie als die het verzwegen
argument onvoldoende duidelijk maakt: daarbij liggen oorzaak en oplossing
in eikaars verlengde. In het algemeen gelden voor de presentatie de
aanwijzingen die zijn gegeven bij T 0 .
Zorg voor een duidelijke herhaling (of ander soort geheugensteun voor de
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lezer) als voor een verzwegen argument informatie elders uit de co-tekst
nodig is en dit mogelijk voor de lezers begrijpelijkheidsproblemen geeft.
Voeg relevante informatie toe als voor een verzwegen argument informatie
uit de ruimere context nodig is en dit mogelijk voor de lezers begrijpelijkheidsproblemen geeft.
Voer bij het schrijven van T h zo nodig aanvullende ingrepen uit: voeg bepalingen, verwijzingen en indicatoren toe om de tekstsamenhang goed duidelijk
te maken. Zorg dat verbeterde tekstonderdelen goed aansluiten bij niet-verbeterde tekstonderdelen.
Analyseer T h ter controle: de verzwegen argumenten zijn begrijpelijk als de
analyse geen moeilijkheden oplevert.

Bijlage 7
Versie A van de test
Tekst 1
De volgende tekst komt uit een column van Theodoor Holman in Nieuwe
Revu:
Leve Europa
Rechter: 'Dus u bent - zo bleek uit de blaastest - dronken achter het
stuur gekropen, daarna hebt u vijf vuurwapens gekocht, u bent vervolgens uw fabriek met asbest gaan bekleden om de lucht eens lekker te
verontreinigen en vervolgens hebt u hersengevaarlijke mobilofoons verkocht en daarna hebt u veel te hard gereden?'
'Dat is juist, edelachtbare.'
'In dat geval moet ik u vrijspreken.'
(Th. Holman, Nieuwe Revu, 12 juni 1997)

Tekst 2
De volgende tekst komt uit een scriptie over Japan:
Bij de analyse van concrete landen, zoals Nederland, Duitsland of Japan,
komt de economische mentaliteit vaak naar voren in de vorm van het
algemene volkskarakter. Meestal worden dan de generaliserende stereotypen genoemd: Nederlandse jansaliegeest, Duitse gezagsgetrouwheid en
Japanse opofferingsgezindheid. Het is een feit dat de economische
mentaliteit van land tot land kan verschillen. Voor de ontwikkeling van
een specifiek systeem is de mentaliteit en de ethiek van de individuen dan
ook van essentieel belang.

Tekst 3
De volgende tekst is een brief van de examencommissie aan een studente:
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Amsterdam, 28 september 1997

Geachte mevrouw Van Veen,
De Examencommissie Sociologie heeft besloten u één bijzondere
studiepunt toe te kennen op grond van uw redacteurschap van het
facultaire nieuwsblad in het studiejaar 1994/1995.
Met ingang van september 1995 is het toekennen van bijzondere
studiepunten op basis van activiteiten binnen de faculteit afgeschaft. O m
deze reden krijgt u één studiepunt en niet de door u aangevraagde twee
studiepunten.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u
veel succes met het afronden van de studie.

Hoogachtend,
Dr. W. de Wit
Voorzitter Examencommissie

Tekst 4
De volgende tekst is afkomstig uit een scriptie over het

fileprobleem:

De Nederlandse files komen voort uit het feit dat een economische groei
gepaard gaat met een meer dan evenredige mobiliteit. Dit betekent dat bij
een gegeven economische groei de vraag naar mobiliteit, dus de vraag
naar (onder meer) autogebruik en vervoer, sterker groeit dan de
economie. Indien deze mobiliteitsgroei niet volledig wordt opgevangen,
zullen er dus files ontstaan.

Tekst 5
De volgende tekst is afkomstig uit een scriptie over aandelenbeurzen:
Of een handelaar een bepaald aandeel koopt, wordt vooral bepaald door
de vraag welke informatie hij heeft over het succes van het aandeel. Als
die informatie gunstig is, zullen veel handelaren het aandeel kopen en
stijgt dus de prijs. O p die manier kan worden gezegd dat de prijs van een
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aandeel weerspiegelt welke informatie over het aandeel beschikbaar is.

Tekst 6
De volgende tekst komt uit een studiegids:
Volgorde vakken
Het vak Boekhouden moet worden gevolgd voor het vak Management
Accounting. Het wordt aangeraden het vak Ondernemingsfinanciering
zo snel mogelijk te volgen. Dit gezien het grote aantal financiële vakken.
Bovendien is Ondernemingsfinanciering ingangseis voor bijna alle andere
vakken. Men dient tevens de basisvakken af te ronden voordat aan de
specialisatie kan worden begonnen.

Tekst 7
De volgende tekst komt uit een proefschrift:
In zijn huidige vorm worden in de tekst van bijsluiters bij geneesmiddelen allerlei mogelijke en minder mogelijke, vage en minder vage
bijwerkingen opgesomd. Daardoor ga je als patiënt al snel denken dat er
in jouw geval van één van die bijwerkingen sprake is, terwijl dat
helemaal niet het geval is. Om geen slapende honden wakker te maken,
moet de tekst daarom worden beperkt tot klachten die nopen tot het
onmiddellijk staken van het gebruik.

Tekst 8
De volgende tekst komt uit een scriptie over het fileprobleem:
Naast de directe, private kosten van de autobezitter, zijn er ook kosten
die indirect ontstaan. Als een automobilist in de file staat, levert dit bijvoorbeeld ook tijdverlies op voor andere automobilisten. Deze kosten
worden opgeteld bij de private kosten en het totaal van alle kosten wordt
de 'sociale kosten' genoemd. De sociale kosten zullen dus altijd hoger
zijn dan de private kosten.

[356]

'Het verband ontgaat me'
Tekst 9
De volgende tekst komt uit een scriptie over de AOW:
Het is een volksverzekering, wat wil zeggen dat iedereen die in
Nederland woonachtig is, verzekerd is. Een ieder met een inkomen
betaalt over een bepaald deel van dat inkomen, te weten de eerste belastingschijf, premie. Wie geen inkomen heeft gehad en wel inwoner is
van Nederland, heeft dus ook recht op AOW.

Tekst 10
De volgende tekst komt uit een scriptie over het drugbeleid in Nederland:
De primaire doelstelling van het beleid is bescherming van de volksgezondheid. Daarnaast wordt de aandacht gericht op problemen als overlast
van druggebruikers en criminaliteit. Het huidige beleid heeft al,s
uitgangspunt dat hard drugs slecht zijn voor de gezondheid en daardoor
verboden kunnen en moeten worden. Veel voorstanders van repressie
zijn zelfs van mening dat drugs zo slecht zijn dat andere oplossingen voor
het drugprobleem dan repressie moreel onaanvaardbaar zijn.

Tekst 11
De volgende tekst is een ingezonden brief in de krant:
Als Marcel Metze betwijfelt of de keus voor mevrouw Lodders-Elferich
het CDA verder zal brengen (Forum, 10 februari), is dat voor mij het
bewijs dat Metze onvoldoende kennis bezit van de kwaliteiten van
mevrouw Lodders.
{De Volkskrant, 19-2-1997)

Tekst 12
De volgende tekst komt uit een scriptie over transfer pricing. De titel van de
scriptie luidt Fiscaal aanvaardbare methoden ter bepaling van de transfer price.
De grote belangstelling voor transfer pricing komt in de eerste plaats van
fiscalisten, maar ook van deskundigen op het gebied van interne en
externe verslaggeving, operationele analyse en internationale financiering.
Dit is begrijpelijk, wanneer men in ogenschouw neemt dat vijftig procent
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van de wereldhandel plaatsvindt tussen ondernemingen binnen één
bedrijfstak. De aanhoudende golf van fusies zal dit percentage stand doen
houden.

Tekst 13
De volgende tekst komt uit een scriptie over Canary Wharf, een onroerendgoedproject in Londen:
O m inzicht te krijgen in het project, wordt in hoofdstuk twee gekeken
naar het ontstaan, de plaats en de grootte van het project. Deze factoren
leidden uiteindelijk tot een langere ontwikkelingstijd voor Canary Wharf
dan was voorzien. De onzekerheid over de uiteindelijke opleveringsdatum is één van de grootste problemen waarmee een ontwikkelingsmaatschappij te maken krijgt. Bij de aanvang van de bouw van een onroerendgoedproject valt namelijk nog niets te zeggen over hoe groot de vraag zal
zijn bij de oplevering. H o e langer de ontwikkelingstijd, hoe groter de
kans dat de vraag op de verhuurmarkt geheel is veranderd als het project
klaar is.

Tekst 14
De volgende tekst is een brief van het bestuur van een faculteit aan een student:
Geachte mevrouw Jager,
Hierbij bieden wij onze excuses aan voor de gang van zaken tijdens de
speciale propedeusediploma-uitreiking op 26 september jongstleden. U w
diploma was nog niet gereed, omdat u vanwege uw vrijstellingen niet in
aanmerking kwam voor de speciale propedeusebuluitreiking. De
uitnodiging was echter al verstuurd.
Wij beseffen dat deze vergissing pijnlijk voor u was. Daarom willen wij
u hierbij een kleine attentie aanbieden. Wij hopen dat u onze excuses
aanvaardt.

Hoogachtend,
Prof.dr. K.P. Jongeneel
Decaan
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'Het verband ontgaat me'
Tekst 15
De volgende tekst komt uit een proefschrift:
Intellectuelen die zich onttrekken aan de wereld om zich heen verdienen
de kwalificatie van intellectueel niet. 'Wereldvreemde intellectuelen' is
dan ook een contradictio in terminis.

Tekst 16
De volgende tekst komt uit een scriptie over ontwikkelingshulp:
Hoewel ontwikkelingshulp door het leveren van kennis en geld kan
helpen bij het opbouwen van een goede economische structuur, is het
onvoldoende om tot blijvende hogere welvaart voor arme landen te leiden. Blijvende hogere welvaart kunnen arme landen alleen verkrijgen
door deel te nemen aan de internationale handel. Welvaart vereist
namelijk in de meeste gevallen dat het land goederen kan importeren,
omdat de eigen middelen ontoereikend zijn. Een arm land kan die
noodzakelijke import alleen betalen met deviezen; de enige manier om
aan die deviezen te komen, is door mee te doen aan de internationale
handel.

Tekst 17
De volgende tekst is een ingezonden brief uit de krant over de IRT (Interregi
naai Recherche Team)-affaire:
In NRC Handelsblad van 6 augustus 1996 betoogt Smits dat de
rechtsstaat door de IRT-affaire niet is geschaad, omdat de machtenscheiding is behouden. Een rechtsstaat is afhankelijk van de mentaliteit van
bestuurders of ambtenaren: of zij zich willen conformeren aan dezelfde
regels als die welke burgers geacht worden te volgen. In mindere mate is
de rechtsstaat afhankelijk van een strikte machtenscheiding: dat is slechts
een weinig beproefd vangnet. De redenering van Smits is dan ook vergelijkbaar met de stelling 'Het regent niet, want mijn paraplu is niet kapot'.

Tekst 18
De volgende tekst komt uit een folder van een beleggingsmaatschappij:

Bijlagen
Juist Nederlanders zouden de ontwikkelingen op de Effectenbeurs
moeten volgen. Wij blijken namelijk het spaarzaamste volk van West-Europa te zijn. Maar liefst tweeëndertig procent van het beleggingskapitaal
in Europa is afkomstig van Nederland.

Tekst 19
De volgende tekst komt uit een scriptie over prijswijzigingen door bedrijven:
De reactie op een prijswijziging is redelijk voorspelbaar. Verlaagt een
bedrijf zijn prijs, dan zullen andere bedrijven geneigd zijn direct daarop
te reageren door ook de prijzen te verlagen. Zij willen immers geen
omzet aan de initiatiefnemer verliezen. Daarentegen zullen bedrijven op
een prijsverhoging meestal niet reageren: zij houden dan hun eigen prijs
op het oude niveau. Ze maken op die manier immers kans om klanten
over te nemen van een onderneming die een prijsverhoging doorvoert.

Tekst 20
De volgende tekst is een brief van een vakgroep aan de administratie van een
faculteit. De administratie had gevraagd of het vak Financiële Instrumenten III
wel of niet onder voorbehoud zou worden gegeven in het volgende studiejaar:

Beste Coen,
O p verzoek het volgende. Het vak Financiële Instrumenten III wordt
volgend jaar gegeven. Aangezien een externe docent het vak zal gaan
doceren, dient er altijd een voorbehoud te worden ingebouwd!
Groet,
Sarah Willems
Secretaris Vakgroep Financiering
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Bijlage 8
Scoreformulier en vragen
Vraag I Ik vind deze tekst makkelijk leesbaar,
1

2

3

4

zeer
mee oneens enigszins
mee oneens
oneens

Vraag 2 Ik vind deze tekst
1

2

noch eens/
noch oneens

enigszins
eens

zeer
mee eens

enigszins
eens

zeer
mee eens

enigszins
eens

zeer
mee eens

aantrekkelijk.
3

zeer
mee oneens enigszins
mee oneens
oneens

4
noch eens/
noch oneens

Vraag 3 Ik vind deze tekst duidelijk.
1

2

3

zeer
mee oneens enigszins
mee oneens
oneens

4
noch eens/
noch oneens

Vraag 4 Ik kan de redeneerstappen in deze tekst gemakkelijk volgen.
1

2

3

zeer
mee oneens enigszins
mee oneens
oneens

4

5

noch eens/
noch oneens

enigszins
eens

6
zeer
mee eens

Vraag 5 Ik begrijp de woorden en uitdrukkingen in deze tekst.
1

2

3

zeer
mee oneens enigszins
mee oneens
oneens

4

5

noch eens/
noch oneens

enigszins
eens

6
mee eens

7
zeer

Vraag 6 Ik begrijp de verbanden in deze tekst.
1

2

3

zeer
mee oneens enigszins
mee oneens
oneens

4
noch eens/
noch oneens

enigszins
eens

zeer
mee eens

Vraag 7 Ik vind de aangevoerde argumenten in deze tekst overtuigend.
1

2

3

zeer
mee oneens enigszins
mee oneens
oneens

4

5

noch eens/
noch oneens

enigszins
eens

6
zeer
mee eens

enigszins
eens

zeer
mee eens

Vraag 8 Ik vind deze tekst goed ingedeeld.
1

2

3

zeer
mee oneens enigszins
mee oneens
oneens

4
noch eens/
noch oneens

Bijlage 9
Instructie
Dit onderzoek gaat over de begrijpelijkheid en aantrekkelijkheid van geschreven
teksten. Telkens krijgt u een korte tekst voorgelegd, waarna u wordt geacht
eerst enkele algemene vragen (1 tot en met 3) en daarna enkele specifieke vragen
(4 tot en met 7) te beantwoorden over de begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid
van de tekst. U ontvangt een set teksten en een set antwoordformulieren.
U wordt verzocht bij iedere vraag uw oordeel te geven op een schaal van 1
(zeer mee oneens) tot en met 7 (zeer mee eens).
Probeert u de teksten te lezen en de antwoorden te geven in een vlot tempo.
Goede of foute antwoorden bestaan niet: het gaat alleen om uw persoonlijk
oordeel!!! De test wordt ook geheel anoniem afgenomen.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Susanne Gerritsen

