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Hoogopgeleid? 

 
In figuur 1 zie je de eerste twee plaatjes van een cartoon die enige tijd 
geleden in de Volkskrant stond. 
 
figuur 1 

 
 
Om de discussie in deze twee plaatjes te modelleren gebruiken we de 
volgende afkortingen: 
 H : iemand is hoogopgeleid; 
 O : iemand ‘wordt oud en blijft lang gezond’. 
Verder gaan we ervan uit dat er in beide gevallen maar twee 
mogelijkheden zijn: 
 iemand is hoogopgeleid of niet; 
 iemand ‘wordt oud en blijft lang gezond’ of dat gebeurt niet. 
 
We modelleren nu de beweringen in de twee plaatjes als volgt:  
De oude man zegt in het eerste plaatje: “Als iemand hoogopgeleid is, dan 
wordt hij oud en blijft hij lang gezond.” Met behulp van bovenstaande 
afkortingen en met logische symbolen kunnen we dat vertalen als: .H O  
In het tweede plaatje zegt de oude man: “Ik ben niet hoogopgeleid en toch 
oud geworden en lang gezond gebleven.” 
 

2p 19 Onderzoek of de uitspraak van de oude man in het tweede plaatje in 
tegenspraak is met de bewering .H O  Licht je antwoord toe. 
 
In het tweede plaatje gebruikt de oude man het woordje ‘toch’. Daaruit 
blijkt dat hij vindt dat er een tegenspraak is. De oude man onderscheidt 
kennelijk twee soorten mensen: hoogopgeleiden, die worden oud en 
blijven lang gezond en niet-hoogopgeleiden, waarvoor niet geldt dat ze 
‘oud worden en lang gezond blijven’. Dit laatste kun je vertalen in: 

.H O   
2p 20 Leg uit dat deze laatste bewering in tegenspraak is met de uitspraak van 

de oude man in het tweede plaatje. 
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In figuur 2 zie je de complete cartoon. 
 
figuur 2 

 
 
Sigmund trekt in het derde plaatje de volgende conclusie: De man is oud 
geworden en lang gezond gebleven, dus hij moet wel hoogopgeleid zijn, 
oftewel: .O H  

2p 21 Onderzoek of de bewering O H  in overeenstemming is met H O  of 
met .H O   Geef een toelichting bij je antwoord. 
 
De werkelijkheid is ingewikkelder dan bovenstaande logische beweringen. 
Er is onderzoek gedaan naar het verband tussen opleiding, levensduur en 
gezondheid. Uit een dergelijk onderzoek blijkt bijvoorbeeld het volgende: 
 van alle hoogopgeleiden wordt 70% oud en blijft lang gezond; 
 van alle niet-hoogopgeleiden wordt 50% oud en blijft lang gezond. 
In deze vereenvoudigde situatie gaan we er weer vanuit dat er steeds 
maar twee mogelijkheden zijn: iemand is hoogopgeleid of niet en iemand 
‘wordt oud en blijft lang gezond’ of dat gebeurt niet. 
 
Hieronder staan vier mogelijke conclusies: 
A Als iemand hoogopgeleid is, wordt hij oud en blijft hij lang gezond. 
B Voor niet-hoogopgeleiden geldt dat ze minder vaak oud worden en 

lang gezond blijven dan hoogopgeleiden. 
C De meeste mensen die oud worden en lang gezond blijven, zijn 

hoogopgeleid. 
D Een deel van de niet-hoogopgeleiden wordt oud en blijft lang gezond.  

4p 22 Geef van elk van de vier bovenstaande conclusies aan of deze uit het 
genoemde onderzoek volgen. Licht je antwoord toe. 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Shoppen 
 
Vier vriendinnen, Julia, Lotte, Roos en Sofie, gaan een middagje 
shoppen. Aan het eind van de middag hebben ze alle vier twee 
verschillende aankopen gedaan. Sommige meisjes kochten een paar 
schoenen. 
Op basis van het bovenstaande bleek de volgende uitspraak waar te zijn: 

 'Als een meisje geen schoenen kocht, dan had ze bruin haar.' 

Bovenstaande zin kunnen we met symbolen als volgt weergeven: 

 ( )P Q   

3p 23 Beschrijf in gewoon Nederlands de uitspraak ( )Q P   en geef aan of 

deze uitspraak waar of onwaar is. 
 
Er zijn meer ware uitspraken over het middagje shoppen. Hieronder staan 
ze allemaal. 
1 Drie van hen hebben een paar schoenen gekocht. 
2 Er is precies één meisje met bruin haar en zij kocht geen schoenen. 
3 Slechts één meisje kocht een jas. 
4 Twee meisjes kochten een rokje, één van hen had rood haar. 
5 De zwartharige Lotte en het blonde meisje kochten allebei een broek. 
6 Julia kocht niets dat Roos of het zwartharige meisje kocht. 
 
We kunnen nu concluderen dat het meisje met het bruine haar Julia moet 
zijn.  

4p 24 Leg uit dat het meisje met het bruine haar Julia moet zijn.  
 
 

einde  
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De logica van Cruijff 
 
De oud-voetballer en trainer Johan Cruijff staat bekend om zijn 
onnavolgbare logica. In een interview met Johan Cruijff door Johan 
Derksen in 2013 zei Cruijff het volgende: 
 
“Als ik jou vraag 'Laat eens zien wat je kan', zal jij laten zien wat je kan. 
Maar dan weet ik meteen wat je niet kan, want dat zal je niet laten zien.” 
 
In deze opgave gaan we de logica in deze uitspraak van Cruijff nader 
bekijken. Daarvoor beperken we ons eerst tot één vaardigheid, die we 
vaardigheid X noemen. Hiervoor onderscheiden we de volgende 
uitgangspunten: 
 A: iemand beheerst vaardigheid X 
 B: iemand laat vaardigheid X zien 
 
We maken een model van Cruijffs uitspraak. Het eerste deel kunnen we 
met logische symbolen opschrijven als A B . Het tweede deel van 
Cruijffs uitspraak kunnen we modelleren als: ‘Als iemand vaardigheid X 
niet laat zien, dan beheerst hij vaardigheid X niet’. 

3p 11 Schrijf het tweede deel van het model van Cruijffs uitspraak met behulp 
van logische symbolen en onderzoek of in het model het tweede deel 
logisch volgt uit het eerste deel. Licht je antwoord toe. 
 
We gaan terug van het model naar de uitspraak van Cruijff. 

2p 12 Leg uit waarom je kritiek kunt hebben op de uitspraak van Cruijff. 
 
Een andere bekende uitspraak van Cruijff is zelfs de titel geworden van 
een boek over hem: “Je moet schieten, anders kun je niet scoren.”  
Om deze uitspraak te ontleden beginnen we met: 
 P : iemand schiet op doel 
 Q : iemand scoort 
De uitspraak van Cruijff kunnen we herformuleren met de volgende 
logische bewering: ‘Als er gescoord wordt, dan is er op doel geschoten.’ 
 
In een bepaalde wedstrijd wordt niet gescoord. 

3p 13 Schrijf eerst de bewering ‘Als er gescoord wordt, dan is er op doel 
geschoten.’ met logische symbolen op en onderzoek vervolgens daarmee 
wat je volgens zijn logica kunt zeggen over het schieten op doel in deze 
wedstrijd. 
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Tweelingbroers 

 
De tweelingbroers Tweedledee en Tweedledum zijn uiterlijk niet van 
elkaar te onderscheiden. Om de verwarring te vergroten, hebben ze de 
volgende afspraken met elkaar gemaakt:  
 
1 Op maandag, dinsdag en woensdag liegt Tweedledee bij elke vraag 

die hem gesteld wordt en op alle andere dagen spreekt hij de 
waarheid. 

2 Op donderdag, vrijdag en zaterdag liegt Tweedledum bij elke vraag 
die hem gesteld wordt en op alle andere dagen spreekt hij de 
waarheid. 

 
We gaan ervan uit dat deze afspraken in deze gehele opgave gelden. 
 

 
Op zekere dag ontmoet Alice de tweeling en vraagt elk van hen: "Hoe 
heet jij?" 
De ene tweelingbroer heeft een groene jas aan en zegt: "Tweedledee".  
De andere tweelingbroer heeft een rode jas aan en zegt: "Tweedledum". 

5p 16 Onderzoek hoe de broer met de groene jas heet. 
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Elke tweelingbroer heeft altijd een zakdoek in zijn broekzak: als de ene 
tweelingbroer een rode zakdoek heeft, heeft de ander een zwarte en 
omgekeerd. 
Op zekere dag komt Alice de tweelingbroers tegen. Ze vraagt aan een 
van beiden: "Welke kleur zakdoek heb je?" 
Het antwoord van deze tweelingbroer luidt: "Zwart". 
Op verzoek van Alice laat hij de zakdoek zien. Deze blijkt rood te zijn. 
Daarop vraagt Alice aan de andere tweelingbroer: "Welke kleur zakdoek 
heb jij?" 

4p 17 Welke kleur zal hij noemen? Leg duidelijk uit hoe je tot die conclusie 
komt. 
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Weekendje Winterberg 
 
Op een toeristische website van de Duitse regio Sauerland staat de 
volgende tekst: 
 

We hebben een huisje in Winterberg in het Sauerland. 
Als we geen verplichtingen hebben, gaan we daar - als er sneeuw ligt 
of als er mooi weer wordt voorspeld - in het weekend naar toe. 

 
De tekst bestaat, afgezien van de eerste zin, uit vier uitspraken die samen 
een logische redenering vormen. 
De uitspraken zijn: 

A We hebben verplichtingen; 
B Er ligt sneeuw in Winterberg; 
C Er wordt voor Winterberg mooi weer voorspeld; 
D We gaan in het weekend naar ons huisje in Winterberg. 

 
3p 13 Schrijf de logische redenering uit de tekst met behulp van de letters A, B, 

C en D en de logische symbolen. 
 
Bekijk de volgende zin: 
 

Als we in het weekend niet naar Winterberg gaan, dan hebben we 
verplichtingen of er ligt geen sneeuw en er wordt geen mooi weer 
voorspeld. 

 
Deze zin is op verschillende manieren te schrijven: 

 ( )D A B C¬  ∨ ¬ ∧ ¬   

of  

 ( )D A B C¬  ∨ ¬ ∧ ¬  

4p 14 Onderzoek welke van beide manieren in overeenstemming is met de tekst 
op de website. Licht je antwoord toe. 
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IQ-test 
 
Bij onderzoeken naar het vermogen tot logisch redeneren, zoals 
bijvoorbeeld in een IQ-test, worden vaak onzinnige uitspraken gebruikt die 
de kandidaat als waar aan moet nemen. Dit wordt gedaan, opdat de 
antwoorden op de vragen niet op basis van de werkelijkheid, maar op 
basis van logica gegeven worden. De volgende vraag komt uit zo’n test. 
 
Ga ervan uit dat de volgende drie uitspraken waar zijn. 
 
1 Alle vrouwen1 worden op den duur kaal. 
2 Alle vrouwen houden van alle mannen. 
3 Alle mannen houden van winkelen. 
 

4p 13 Geef van elk van de vier onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
uit de bovenstaande uitspraken volgt. Licht elk van je antwoorden toe.  

Bewering a:  Iemand die kaal is, is geen man. 
Bewering b:  Als iemand niet kaal wordt, dan is het geen vrouw. 
Bewering c:  Kale vrouwen houden van winkelen. 
Bewering d:  Vrouwen houden van mannen die van winkelen houden. 

 
We voeren de volgende afkortingen in: 
 
M: De persoon is een man. 
W: De persoon houdt van winkelen. 
K:  De persoon is kaal. 
 

3p 14 Schrijf de bewering “als een vrouw kaal is, dan houdt ze van winkelen” op 
in logische symbolen. Gebruik daarbij alleen de bovenstaande 
afkortingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

noot 1  We gaan er in de gehele opgave van uit dat elke persoon óf een man óf een vrouw is. 
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Experiment onder rechtenstudenten 
 
Bij een experiment onder 300 eerstejaars rechtenstudenten moesten deze 
studenten zich buigen over de volgende redenering: 
 
  Redenering I 
  ‘Als je stoer bent, dan ga je laat naar bed.  
  Jij bent niet stoer, dus jij gaat niet laat naar bed.’ 

De bewering in de eerste zin kunnen we met symbolen als volgt 
weergeven: 

 S L   
3p 12 Geef de bewering in de tweede zin weer in logische symbolen en leg uit 

dat deze bewering niet volgt uit de bewering in de eerste zin. 
 
Uit dit experiment bleek dat 70 procent van de 300 eerstejaars 
rechtenstudenten redenering I ontmaskerde als een ongeldige redenering.  
 
De rechtenstudenten kregen de opdracht om ook bij de volgende 
redenering te onderzoeken of deze geldig of ongeldig was: 
 
  Redenering II 
  ‘Als je een watje bent, dan ga je niet laat naar bed.  
  Jij gaat niet laat naar bed, dus jij bent een watje.’ 
 
Slechts 28 procent van de eerstejaars rechtenstudenten gaf het juiste 
antwoord. Eén van de volgende Venn-diagrammen is geschikt om te 
onderzoeken of redenering II geldig is of niet. 
 
figuur  

A
laat
naar
bed

watjewatjewatje watjewatjewatje watje

watjewatjewatje

jijjijjij jij jij jij

B C D
laat
naar
bed

laat
naar
bed

laat
naar
bed

laat
naar
bed

laat
naar
bed

 
 

3p 13 Welk Venn-diagram is geschikt om te onderzoeken of redenering II geldig 
is of niet? Licht je antwoord toe. 
 
Nu bekijken we de volgende twee beweringen: 

1. Als je stoer bent, dan ga je laat naar bed. 
2. Als je een watje bent, dan ga je niet laat naar bed. 

3p 14 Is uit dit tweetal beweringen de conclusie ‘Als je een watje bent, dan ben 
je niet stoer’ te trekken? Licht je antwoord toe.  
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Ontcijfering Lineair B  

 foto 

De Engelse 
onderzoeker  
Arthur Evans vond in 
1900 op het eiland 
Kreta honderden 
kleitabletten die 
beschreven waren met 
een onbekend schrift. Op de foto zie je zo’n kleitablet. Omdat de tekens 
grotendeels opgebouwd zijn uit lijntjes noemde hij dit schrift Lineair B. 
Lineair B heeft 90 verschillende tekens waarmee woorden geschreven 
werden. 
 
Elk schrift kan ingedeeld worden bij precies één van de volgende drie 
typen: 
 karakterschrift: elk teken is een apart woord; 
 lettergrepenschrift: elk teken is een lettergreep; 
 alfabet: elk teken is een letter. 
 
We voeren de volgende afkortingen in: 
K:  een schrift is een karakterschrift 
L:  een schrift is een lettergrepenschrift 
A:  een schrift is een alfabet 
D:  een schrift heeft duizend of meer tekens 
V:  een schrift heeft veertig of minder tekens 
 
De volgende twee beweringen zijn waar: 
K D  
A V  
 

2p 10 Vertaal deze twee beweringen in gewone zinnen. 
 
Lineair B heeft, zoals hierboven vermeld is,  90 verschillende tekens. 
Omdat 90 minder is dan 1000 en meer dan 40, gelden: 
D  en V  

 
Je kunt nu op grond van het voorgaande concluderen dat Lineair B een 
lettergrepenschrift moet zijn. 

3p 11 Geef alle redeneerstappen die tot die conclusie leiden. Gebruik daarbij 
alleen de afkortingen hierboven en logische symbolen. 
 
Lineair B is dus een lettergrepenschrift. 
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Lineair B is vooral gevonden op kleitabletten. De meeste van die tabletten 
bevatten 10 of 11 tekens waarmee meestal 5 tot 7 woorden werden 
geschreven. 
Met behulp van deze gegevens kan je iets zeggen over het gemiddeld 
aantal tekens per woord op een tablet. 
 

3p 12 Bereken op basis van bovenstaande gegevens tussen welke grenzen het 
gemiddeld aantal tekens per woord op een tablet ligt. Rond de getallen in 
je antwoord af op één decimaal. 
 
De meeste tekens van Lineair B stellen lettergrepen voor die bestaan uit 
een medeklinker met daarna een klinker, bijvoorbeeld ma, ka, sa, ki, ti, to. 
 
Alice Kober heeft gewerkt aan de ontcijfering van Lineair B. Zij stelde een 
tabel van 10 tekens op, zie figuur 1. 
 
Ze wist niet welke medeklinkers ingevuld   figuur 1 
moesten worden bij medeklinker 1 tot 
en met 5 en welke klinkers bij klinker 1 
en 2. 
Alice Kober wist echter wel dat de 
tekens in eenzelfde rij met dezelfde 
medeklinker beginnen en dat de tekens 
in eenzelfde kolom dezelfde klinker 
hebben. Ze wist ook dat het vijf 
verschillende medeklinkers en twee 
verschillende klinkers moesten zijn. 
 
Neem aan dat er in de taal van Lineair B in totaal 20 mogelijkheden voor 
een medeklinker zijn en 5 voor een klinker. Dat betekent dat er 20 5 100   
verschillende mogelijkheden zijn om aan het symbool linksboven een 
lettergreep (medeklinker + klinker) te koppelen. 
 

3p 13 Bereken op hoeveel verschillende manieren er 5 medeklinkers en 
2 klinkers gekozen kunnen worden om aan alle 10 symbolen in de tabel 
een lettergreep te koppelen. 
 

medeklinker 1

medeklinker 4

medeklinker 3

medeklinker 2

medeklinker 5

klinker 1 klinker 2
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Michael Ventris zette het werk van Kober voort. In het vervolg van deze 
opgave zie je in vereenvoudigde vorm hoe hij te werk ging. Ventris 
slaagde erin verschillende tekens van de tabel van Kober te ontcijferen. 
Op de uitwerkbijlage is hiermee een begin gemaakt: het teken linksboven 
staat voor ti en het teken links in het midden voor ni. 
Inmiddels waren er ook nieuwe kleitabletten met Lineair B ontdekt op 
andere plaatsen. Ventris zag dat sommige woorden vaak op de 
kleitabletten uit Kreta voorkwamen maar helemaal niet op de nieuw 
ontdekte kleitabletten. Hij veronderstelde dat dit plaatsnamen waren van 
steden op Kreta. Een van die woorden zie je op de uitwerkbijlage. Hij 
ontdekte dat dit woord stond voor A-mi-ni-so1), een stad op Kreta. 
 
In figuur 2 zie je drie woorden in Lineair B. Deze figuur staat ook op de 
uitwerkbijlage. 
 
figuur 2 

woord 1 woord 2 woord 3  
 
 
We gaan uit van het volgende: 
 de gedeeltelijk ontcijferde tabel op de uitwerkbijlage; 
 de ontcijfering van de plaatsnaam A-mi-ni-so, zie de uitwerkbijlage; 
 er zijn vier plaatsnamen op Kreta die in aanmerking komen: Ko-no-so,  

Pa-i-to, Ru-ki-to en Tu-li-so, maar we weten nog niet welk woord aan 
welke plaatsnaam gekoppeld moet worden. 
 

Het lukte Ventris niet om met alleen deze gegevens alle woorden aan een  
plaatsnaam te koppelen, maar hij vond wel een gedeeltelijke oplossing. 

4p 14 Onderzoek in hoeverre je elk van de drie woorden in figuur 2 aan een 
plaatsnaam kunt koppelen met behulp van bovenstaande uitgangspunten. 
Licht je antwoord toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 Er zijn ook tekens voor losse klinkers, zoals a, i, o. 


