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170522 

Levende Talen – sectie Duits 

 

Regionale examenbesprekingen centraal eindexamen Duits havo 2017 

Cumulatief verslag Almelo, Drachten en Grootebroek 
 

Het CvTE verzoekt ons de volgende tekst vooraf te laten gaan aan dit verslag: 

 

Een belangrijke opmerking vooraf: dit document vervangt het correctievoorschrift van het Cito niet en 

vult het ook niet aan. Het biedt alleen houvast bij de correctie van open vragen. Het officiële 

antwoordmodel van het Cito dient te allen tijde te worden gevolgd. Eventuele kritiekpunten ten 

aanzien van het eindexamen kunnen aan het CvTE worden gemeld.  

 

In Almelo namen 10 collega’s deel aan de bespreking, in Drachten 9 en in Grootebroek 7. Hun namen 

staan achter in dit document. 

 

Algemene indruk ALMELO 

 
Leerlingen waren over het algemeen wel tevreden met het examen, er zaten echter nog wel een paar 
addertjes onder het gras. Een aantal vragen is aan de moeilijke kant. Thema’s waren leuk. De 
vraagstelling vonden wij bij een aantal vragen moeilijker dan bij het vwo-examen. 
 
Mc-vragen 14, 22, 23, 24 waren moeilijk 
 
Algemene indruk DRACHTEN 

- maakbaar voor leerlingen 
- afwisselende teksten 
- 1e vraag was geen binnenkomer 
- prettig na te kijken voor docenten 
- voorgedrukt antwoordblad als prettig ervaren 

 
Algemene indruk GROOTEBROEK 
Beter van opbouw, begin was goed, inhoud teksten.  
Veel vragen helder geformuleerd.  
Lengte prima. Liever minder teksten, waar de kandidaten meer tijd aan kunnen besteden.  
Fijn dat er geen literaire tekst in zat.  
Te doen.  
Tekst drie kost veel leestijd! 

 
Vraag 2 (Tekst 1: Schmied der eigenen Medaille) ALMELO 
 “die Schmuckstücke werden vorgegeben” (regel 14-15) 
Wordt in het vervolg van de tekst duidelijk om welk soort sieraden het concreet gaat bij deze 
opdracht? Zo nee, antwoord met ‘nee’, zo ja, citeer het betreffende woord. 

Antwoord 

- Anhänger (regel 28) 

Discussie over deze vraag: 
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Was een hele vervelende openingsvraag, waarvoor leerlingen (te) veel tijd nodig hadden. Is heel vaak 
fout gemaakt. 
Wij storen ons aan deze citeervraag, omdat hij niets zegt over het tekstbegrip. Het ndl. woord 
‘hanger” is toch voldoende begrepen? 

 
Vraag 2 GROOTEBROEK 
Door zeer veel kandidaten fout gemaakt! 

Vraag 5 GROOTEBROEK 
er staat niet duidelijk in de tekst dat hij het belangrijker vond.  
Als wij de leerlingen moeten afrekenen op juiste formuleringen, dan vind wij dat het CITO ook juiste 

formuleringen bij de antwoordopties moet zetten! 

Vraag 7 (Tekst 2) ALMELO 
‘Wat is het doel van het onderzoek dat in de tekst beschreven wordt?’ 

- maximumscore 1 
- De kern van een goed antwoord is: Men wil mensen helpen om hun/een prothese als eigen 

lichaamsdeel te (gaan) zien/voelen/waarnemen/gebruiken/accepteren/aanvaarden. / dat 
mensen hun/een prothese als eigen lichaamsdeel (gaan) zien/voelen/waarnemen/ 
gebruiken/accepteren/aanvaarden. 

- Opmerking: Geen scorepunt toekennen als een antwoord gegeven wordt zonder het element 
“als eigen lichaamsdeel”. 

 
Deze vraag vinden wij voor havo-leerlingen te moeilijk. Je verwacht niet dat de slotzin eigenlijk de 
inleiding is; dat maakt de vraag gemeen. 
 
Discussie over onderstaande varianten 

- Patiënten helpen hun kunstarm of andere neppe lichaamsdelen beter te kunnen accepteren en 
gebruiken  1 punt 

- Doel van het onderzoek is om te kijken hoe de hersenen reageren op het plaatsen van een derde 
arm.  geen punt 

- Of het lichaam een extra arm accepteert wanneer het het gevoel overeenkomt  geen punt 
- Om mensen te laten denken / accepteren dat ze een derde arm hebben, het uiteindelijke doel is 

om mensen met problemen te helpen  geen punt 
- Iemand laten geloven, dat hij of zij een arm extra heeft  geen punt 
- Om te kijken of ons lichaam zich zo aanpast dat hij objectief gevoel heeft in bijvoorbeeld een 

derde arm  passabel 
- Om je te laten weten dat je brein kan worden misleid. Een derde arm als je eigen kunnen zien.  

1 punt 
- Een discussie aanwakkeren over of beide rechter armen geaccepteerd moeten worden.  geen 

punt 
- Bij mensen met een prothese, de prothese tot het lichaam te laten voelen en dat de prothese bij 

het lichaam hoort.  1 punt 
- Om patiënten te helpen hun prothese waar te nemen en te gebruiken  geen punt 
- Patiënten met een prothese helpen om hen te laten voelen dat de prothese van hun is en bij hun 

hoort  1 punt 
- Het doel is om mensen te laten geloven dat een nep-arm een echte arm is (en toe te passen bij 

een prothese)  1 punt 
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- Om manieren te vinden waardoor mensen met een prothese deze beter accepteren  geen 
punt 

- Kijken of aanvullende ledematen (armen en benen) kunnen velen als je eigen armen en benen  
1 punt 

- Om te kijken of mensen een nep-arm als hun eigen arm aanvoelen door middel van stimulatie 
van beide (eigen arm en nep-arm)  1 punt 

Vraag 7 DRACHTEN 
alle antwoorden met ‘derde armen’  0 pnt 
 Patiënten helpen een prothese als echt lichaamsdeel “te zien” en ook te gebruiken.  1 pnt 
 Het doel is om patiënten met een prothese het gevoel te geven dat het hun echte lichaamsdeel 

is.  1 pnt 
 Patiënten helpen hun prothese als lichaamsdeel te accepteren en te gebruiken  1 pnt 

(het is logisch dat het een ‘eigen’ lichaamsdeel is) 
 […] om patiënten met een prothese deze te laten waarnemen en te laten gebruiken  0 pnt 
 Het doel was om te kijken of je een derde arm als deel van je lichaam zou kunnen beschouwen. 
 0 pnt 

 […] of het mogelijk is een extra ledemaat mentaal te accepteren.  0 pnt 
 Het doel van het onderzoek is dat mensen met een prothese beter hun lichaam kunnen laten 

functioneren  0 pnt 

 Het doel van het onderzoek is om te kijken of het lichaam nieuwe ledematen (armen etc) als deel 
van het lichaam accepteert.  1 pnt 

 

Vraag 7 GROOTEBROEK 
‘Als eigen lichaamsdeel accepteren’ is het essentiële element in het antwoord. 

Twijfel: het lichaam de prothese te laten accepteren als echt lichaamsdeel. Unaniem correct. 

Vraag 16 (tekst 5 ‘Genuss und Ruhe’) ALMELO 
Onderzoekers hebben vastgesteld dat voedsel flauw smaakt als er tijdens het eten te veel lawaai is. 
Welke verklaring geven ze daarvoor? 
Antwoord 
De kern van een goed antwoord is: Als het ene zintuig (te veel) belast wordt / als de oren (te veel) 
belast worden, kan het andere zintuig / de smaak / de tong niet goed / minder functioneren / kunnen 
de hersens zich minder op de smaak concentreren. 

Discussie over onderstaande varianten 

- Eten op het vliegveld smaakt niet, door het lawaai van turbines. Het kantine eten smaakt ook 

niet, doordat er zo hard gepraat wordt  verband wordt genoemd (zintuigen), dus 1 punt 

- Je geeft minder aandacht aan je eten als er veel lawaai is.  1 punt 

- Suiker, zout en aroma’s worden minder geproefd bij achtergrondgeruis – oorzakelijk verband 

wordt genoemd  1 punt 

 

Vraag 16 DRACHTEN 
Zoals het correctiemodel het antwoord formuleert, zo antwoordt geen enkele havist. 
Antwoorden met ‘smakken’  0 pnt 
 De hersenen schenken weinig aandacht aan de smaak van het eten als er veel geluid is  1 pnt 
 Het gehoor zorgt er voor dat de smaak die de tong krijgt minder wordt als het te luid is  0 pnt 
 Wanneer er veel geluid is, wordt er minder op smaak gelet  1 pnt 
 Als er te veel lawaai is, heb je weinig aandacht voor je eten waardoor het flauw smaakt  1 pnt 

 Het brein heeft weinig aandacht voor de smaak van eten als er teveel geluid binnenkomt  1 pnt 
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 De verklaring is als er te veel lawaai in je oren komt waardoor je niet meer kan genieten van  je 
eten  0 pnt 

 De hersenen geven de smaak te weinig aandacht als er te veel lawaai is.  1 pnt 

 Wanneer er te veel lawaai is concentreer je minder op de smaak van het eten waardoor het 
flauw smaakt.  1 pnt 

 De hersenen geven de smaakpapillen minder opmerkzaamheid als de druk op de oren te groot 
is. 0 pnt 

 Met lawaai proef je het zout, het zoet en de aroma minder goed waardoor het eten flauw smaakt 
 1 pnt 

 Doordat je oren zo actief zijn door al het geluid om je heen, wordt je smaak juist minder actief. 
 1 pnt 

 Omdat je aroma minder proeft met achtergrondgeluiden om je heen  0 pnt 
(te zwak) 

 De hersenen geven de smaak minder aandacht wanneer de input in het oor te veel is.  1 pnt 

 Alle vormen van “smaak/zoetheid/aroma/enz.” wordt/worden minder  0 pnt 

 Wanneer de oren hard moeten werken, letten je smaakpapillen minder op de smaak.  1 pnt 

 De tong proeft minder als er te veel geluid de oren binnenkomt  1 pnt 
 

Vraag 16 GROOTEBROEK  
CITO geeft met het correctievoorschrift te veel ruimte, met woorden tussen haakjes etc. 
Het antwoord moet in de tekst te vinden zijn alinea 3 "Das Gehirn…. hoch ist." Dus niet met zout, 
zoet, aroma's etc uit alinea 1. 
Daardoor hoeft het woord hersenen niet per se in het antwoord. Zintuig 1 in vergelijking met zintuig 
2 en dan focussen, aandacht geven, concentreren. Veel geluid (in de tekst laut = hard) is correct in 
het antwoord ("wenn Hintergrundgeräusche zunahmen"). 
 

Vraag 21 (Tekst 7 ‘Warum ist Herr Herzog häufiger Chef als Herr Fischer?’) ALMELO 

“Eine gewisse körperliche Präsenz” (regel 4). Met welke twee lichaamskenmerken maakt de schrijver 

dit verderop in de tekst concreet? 

Antwoord 
• lengte 1 
Lichaamsbouw goed rekenen, Körpergröße is meer dan alleen maar de lengte, het 
antwoordmodel maakt het woord kleiner dan het woord in feite is.  
Regel 4: eine gewisse körperliche Präsenz implicieert in principe lichamelijke aanwezigheid, 
Het gaat in deze tekst niet om lange sprieten 
Lichaamshouding is fout  
• (markante/opvallende/opmerkelijke/pregnante) gezichtskenmerken/gezichtstrekken 1 
Opmerking: Acceptabel: Bij het tweede antwoordelement: markante kin. 
 

Discussie over onderstaande varianten 

- Kin  1 punt, omdat bij het eerste antwoord in het correctievoorschrift markante’ e.d. tussen 

haakjes staat en dus niet per se noodzakelijk is om een antwoord een punt toe te kennen, mag 

ook bij “kin / gezicht” passabel maken 

- Ingevallen kin  geen punt 

Wij stellen vast, dat het antwoordmodel niet voldoende duidelijkheid biedt. Wij hebben aarzeling om 

fout te rekenen dat leerlingen hier geciteerd hebben (de juiste woorden), ze hebben in de 

vraagstelling “concreet” gezien als te moeten citeren. We rekenen het wel fout, maar houden onze 

aarzelingen… 
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Vraag 21 DRACHTEN 
 Hoe de kin er uit ziet  1 pnt 

(correctiemodel geeft ruimte om dit goed te rekenen, alleen ‘gezichtskenmerken’ is ook goed 
volgens cv) 

 Bepaalde vorm kin (is ‘gezichtstrek’)  1 pnt 
 De kin  1 pnt 
 Kernachtige kin  1 pnt 

(‘prägnant’ in WB ook als ‘kernachtig’ vertaald, een havist weet niet dat je ‘kernachtig’ in een 
andere context gebruikt) 

 Een kernmerkend gezicht  1 pnt 
 Een groter lichaam en een pregnante kin.  1+1pt 
 scherpe kin  1 pnt 
 Mensen met een groter lichaam  1 pnt 

 Groter zijn  1 pnt 

 Pregnante, kenmerkende, duidelijke kin  1 pnt 

 Dikke, rare, kernachtige, strakke, mooie, scherpe kin  1 pnt 

 Duits geantwoord  0 pnt 

Vraag 21 GROOTEBROEK 
Lengte is (volgens cv) correct, maar dat is toch geen kenmerk? Groot/grootte/grote vinden wij dan 

ook correct, puntige kin is fout. Pregnant is géén havo-woord! Beter kandidaten laten citeren. 

Gezichtskenmerken is correct volgens het cv en vrij vaag, waarom dan niet alleen kin? 

Vraag 24 DRACHTEN 
‘A. häufig nur mit Nachnamen anreden’: Men spreekt elkaar NIET alleen met de achternaam aan, er 
komt altijd Herr of Frau voor. Het woordje ‘nur’ is misleidend. 
 

Vraag 35 (Tekst 10: ‘Der Weg zur Toilette’) ALMELO 
“Das Gericht entschied gegen ihn” (regel 24-25) Een magazijnmedewerker kreeg geen 
schadevergoeding. Welke verklaring wordt daarvoor gegeven? 
Antwoord 
De kern van een goed antwoord is: Hij had (buiten de werkplek) een privételefoongesprek gevoerd. 
 
Discussie over onderstaande varianten 

- Omdat hij voor het ongeval naar buiten was gegaan om te telefoneren  0 (privé element 
ontbreekt) 

- De gang uitliep om privé te bellen  1 punt, verdedigbaar omdat privé-gesprek erin zit 

 

Vraag 35 DRACHTEN 
 Omdat hij niet met zijn werk bezig was  1 pnt 

(antwoordmodel is hier erg beperkend, het gaat er om dat hij niet voor zijn werk bezig is. Het 
merendeel van de vergadering heeft de nadruk gelegd op het verschil ‘privat-dienstlich’). 

 Het was niet officieel gebeurd bij het werken, dus het was geen arbeidsongeluk  1 pnt 
 Omdat hij niet aan het werk was, hij was even weggegaan om te telefoneren  1 pnt 
 De verklaring is dat de medewerker uit de gang was gegaan om te privé te bellen  1 pnt 
 Een niet-zakelijk telefoontje/ dat niks met zijn werk te maken had  1 pnt 
 Hij was naar de hal gegaan voor een telefoongesprek  0 pnt 
 Het was persoonlijk en niet iets wat hij voor zijn werk deed  1 pnt 
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Vraag 35 GROOTEBROEK 
Er moet in ieder geval "privé" in het antwoord staan! "Het gerechtshof geeft als verklaring dat het 

geen werkongeval was" regel 26 is ook correct. 

Vraag 39 (Tekst 11: ‘Soziales Gezwitscher’) ALMELO 
Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met de inhoud van 
de tekst.  
1 Jonge mannetjesvogels leren zingen van hun biologische vader.  
2 Jonge vogels herkennen hun ouders aan hun gezang.  
3 Mannetjesvogels die minder mooi zingen, vinden moeilijker een partner. 
4 Vogels die in één gemeenschap leven, produceren nagenoeg dezelfde melodieën.  
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens ‘wel’ of ‘niet’. 
Antwoord 
1 niet 
2 niet 
3 niet  
4 wel 
indien vier correct 2, indien drie correct 1, indien twee of minder correct 0 
 
Discussie 
Wij vragen het CvTE/Cito nog eens te kijken naar stelling 1, omdat er in de tekst staat “offenbar nicht 
nur von den genetischen Eltern” - hieruit kan men concluderen dat jonge mannetjesvogels leren van 
hun genetische ouders. Voor zover ze (daarna) in groepen leven leren ze het ook van anderen. Dit 
maakt stelling 1 juist. Wij adviseren het CvTE/Cito met nadere toelichting te komen.   
 

Vraag 42 (Tekst 13: ‘Durstlöscher Wasser’) ALMELO 
Welke twee voordelen heeft de aanwezigheid van koolzuur in water? 
Antwoord 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Koolzuur maakt water langer houdbaar / houdt water langer vers 1 
• Koolzuur zorgt voor een betere doorbloeding (van het maagslijmvlies) / Koolzuur zorgt ervoor dat 
voedingsstoffen beter (door de maag) worden opgenomen 1 
 
Discussie 
Fris is zonder spoor van bederf, dus dat moet goed gerekend worden. 
Het woord “langer” in het eerste deel van het antwoord, is strikt genomen niet noodzakelijk volgens 
de tekst. Alleen houdbaar dus goed rekenen. 
 

Vraag 42 DRACHTEN 
- Fris i.p.v. vers  1 pnt 
- Water met koolzuur blijft langer koel  0 pnt 
- stimuleert de doorbloeding  1 pnt 
- het ondersteunt de doorbloeding en slechte stoffen kunnen beter afgenomen worden  0 pnt 

(toevoeging maakt antwoord fout)  
- Koolzuur stimuleert de doorbloeding van de maaginhoud (zuur) voedingstoffen kunnen zo beter 

opgenomen worden 0 pnt 
- Koolzuur ondersteunt de doorbloeding van het maagslijmgehalte 0 pnt 
- zorgt voor de doorbloeding van maagzuur 0 pnt 
- Maakt water houdbaar 1 pnt 

(n.a.v. aanvulling correctiemodel) 
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Vraag 42 GROOTEBROEK 
Wij keuren fris unaniem goed. Fris = niet bedorven. 
Verteren in het antwoord keuren wij ook goed. 
"Doordat het over langere afstanden te transporteren is" is het gevolg van het voordeel houdbaar en 
geen voordeel op zich. 
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