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180523 

Levende Talen – sectie Duits 

 

Regionale examenbesprekingen centraal eindexamen Duits havo 2018 

Cumulatief verslag Almelo, Drachten, Grootebroek, Zwolle 
 

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 7 collega’s deel aan de bespreking, in Drachten 9, in Grootebroek 8 en in Zwolle 5. 

Hun namen staan achter in dit document. 

 

Algemene indruk ALMELO 

 
Opmerking vooraf: Zoals de afgelopen jaren willen we ook dit jaar opnieuw, maar nog nadrukkelijker 

dan ooit tevoren, onder de aandacht brengen, dat ook het vak Duits, net als Engels, Wiskunde en alle 

andere vakken ook een mooi gemiddeld landelijk eindcijfer moet hebben. Dat moet overigens voor 

alle vakken eender gelden. 

Een 7.0 is een redelijk landelijk gemiddeld eindcijfer. 

Algemene indruk van het examen 

- Eerste indruk was dat het goed te doen was. Dat dachten de leerlingen ook. Opvallend was, 

dat antwoorden die je in een alinea moest zoeken, allemaal in de laatste zin stonden.  

- Er waren helaas veel vragen die met een hele alinea te maken hadden. 

- Bij de open vragen vroegen wij als examinatoren ons af “Hoe wil men het antwoord 

geformuleerd hebben?” 

- 22 van de 50 punten zijn aan open vragen verbonden. 

- In eerste instantie leek het een prima examen om te doen, echter dat bleek niet zo te zijn. 

Het formuleren van antwoorden bij open vragen bleek voor behoorlijk wat leerlingen een 

probleem. 

- Doordat de antwoorden op de open vragen zo moeilijk te formuleren waren – en als men de 

open vragen in een multiplechoicevorm gevraagd had, dan hadden de leerlingen het wel 

goed gedaan. Nu waren veel antwoorden niet helemaal goed, terwijl de leerlingen het wel 

begrepen hebben. Dat was dus bij een mc-vraag wel goed gegaan, maar door de constructie 

als open vraag dus niet.  

- Indruk was dat het goed te doen was/zou zijn, maar er waren te veel echte open vragen. 

(Engels had 4 echte open vragen, hier zijn het er veel meer. Bij het vwo-examen van Duits 

van vandaag waren het ook veel minder echte open vragen.) 

- Als er twee zaken gevraagd worden bij een open vraag voor maar 1 punt, dan voelt dat niet 

oké.  

- Behaalde scores vielen tegen. 
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- Er zaten relatief oude teksten tussen. 

- Onderwerpen van de teksten sloten aan bij de belevingswereld van de leerlingen 

- Teksten waren qua thema gevarieerd. 

- Dit examen verschilt t.o.v. examens van vorige jaren vooral in het niet of nauwelijks stellen 

van vragen als 

o Hoe verhoudt de laatste zin van alinea 2 zich tot de eerste zin van alinea 3… 

o Er was in dit examen ook geen vraag over een titel, eerste zin, ondertitel … o.i.d. 

- De leerlingen zijn niet in tijdnood gekomen.  

Samenvatting: We maken ons zorgen over de cijfers van onze leerlingen, die het niet gemakkelijk is 

gemaakt om antwoorden zo te formuleren dat je geen fouten maak. Kortom, je vergeet heel snel iets 

in een antwoord. 

Algemene indruk DRACHTEN 
- Leuke teksten, maar aansluiting vragen–correctiemodel? 
- Te veel open vragen (vergeleken met het VWO-examen), terwijl havisten over het algemeen wat 
meer moeite hebben met het formuleren van antwoorden. 
- Volgordevraag (vraag 9) is slecht gemaakt. 
- “Aspekt” (vraag 19) is mannelijk. Had moeten zijn: Welche(r) 

 
Algemene indruk GROOTEBROEK 
Veel open vragen zijn lastig te beantwoorden. Tekst 7 (literaire tekst) is prima, de vragen 22 punt 3 
en 22 punt 4 brengen de docenten (dus ook de kandidaten) in dubio. We vinden wel dat de literaire 
tekst erin moet blijven! Het correctiemodel is bij een aantal vragen zéér onduidelijk. 
De lengte van het examen was goed. De meeste kandidaten zaten weliswaar de gehele zitting uit, 
maar er waren nauwelijks klachten over de lengte van het examen.  
Graag zien we dit jaar, dat we als Duitse taal eens niet onderaan bungelen voor wat betreft de 
examenresultaten en hopen op een passende normering! 

 
Algemene indruk ZWOLLE 
Marga (Zuyderzee college): als docent goed te doen, voor leerlingen moeilijk. Tegenvallende 
resultaten. 
Anya (Dinkstede): zelfde mening als Marga, leuke teksten. 
Michaella (Olympus college): moeilijk voor leerlingen. Vragen waren lastig. 
Eveline (Carolus Clusius): eerste idee, valt mee. Bij nakijken viel het tegen. Vragen waren aan 
de pittige kant. Sommige vragen zijn door maar enkele leerlingen goed gemaakt. Tijd was 
weer een ding, veel leerlingen tot het einde blijven zitten. 
Ingrid (KSG Apeldoorn): voor leerlingen te moeilijk, vooral de vraagstelling was lastig. 
 
 
Vraag 1 (Tekst 1: Wetterschutz zum Sitzen) ALMELO 
Antwoord a is geniepig, het staat in de tekst, ook breedsprakig over meerdere regels 
geformuleerd, maar is niet het precieze antwoord. Niet een echt sociale openingsvraag. 
 
Vraag 3 (Tekst 1: Wetterschutz zum Sitzen) ALMELO 
Opmerking 1: Het stoort de aanwezigen, dat in de vraag ‘verzekeren’ staat. Het antwoord 
zou dus eigenlijk NIET moeten zijn. Er is een kans, geen zekerheid, dat je een ‘Strandkorb’ 
bemachtigt.  
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Opmerking 2: er is discussie over de vraag, of we het antwoord ‘reservering’ goed mogen 
rekenen. Immers een online-reservering is ook een reservering. Als leerlingen opgeschreven 
hebben, dat er gereserveerd moet worden, dan hebben ze ook begrepen, dat je EEN KANS 
hebt op een strandstoel.  
Als een leerling het woord online niet genoemd heeft, maar wel dat hij de stoel reserveert, 
dan punt toekennen. Het eerste deel van het antwoord is inhoudelijk totaal iets anders dan 
reserveren. 
 
Een vroege vakantieganger zijn: geen punt, het is te kort – er ontbreekt, dat het vroeg op de dag is. 
Vroege vakantiegangers bij mooi weer hebben veel kans: wel goed 
Vroege bezoekers aan het strand: wel goed 
Als je op tijd bent met contact zoeken: niet goed 
Als je vroeg op staat heb je een kans: wel goed 
Door een Strandkorb te huren, in combinatie met door een online reservering te maken: In totaal 1 
punt, eerste antwoord is niet goed. 
Vroeg in de vakantie is er een kans om er een te gebruiken: niet goed 
Je moet als vakantieganger heel vroeg zijn: wel goed 
Al vroeg gaan om een strandkorb te huren: wel goed 
Door vroeg op zoek te gaan: wel goed (voor ons is duidelijk, dat het hier om vroeg opstaan gaat en 
niet om ‘vroeg in het vakantie seizoen’) 

 
Vraag 3 DRACHTEN 
- Je moet vroeg aankomen bij zonnig weer om een Strandkorb te verzekeren  1 pnt 
- Als je een vroege vakantieganger bent (letterlijk vertaald, een vroege  
  vakantieganger is op meerdere manieren uit te leggen)     1 pnt 
- Je kunt online een plaatsje op een strandkorb reserveren    1 pnt 
- Korb claimen           0 pnt 
- Vroeg naar de “strandkorb” gaan        1 pnt 
- Door vroeg op vakantie te gaan        0 pnt 
- Door vroeg bij een strandkorb plaats te nemen      0 pnt 
- Dat je er snel bij moet zijn om een strandkorb te bemachtigen (op het randje)  1 pnt 
- Een strandkorb reserveren (zonder ‘online’) (De kern van het antwoord is het 
  reserveren)           1 pnt 
 
Vraag 3 GROOTEBROEK 
We bespreken het eerste punt van vraag 3. 
Vroege vakantieganger = "frühe Urlauber" maar dan mét toevoeging Langschläfer erachter: 
impliceert dat de vakantieganger vroeg op het strand aanwezig moet zijn, alleen de vermelding 
vroege vakantieganger is niet goed. 
 

Vraag 3 ZWOLLE 
‘online’ niet per se noodzakelijk, wel moet er ‘vooraf’ reserveren bij staan (reserveren gaat ook 
tegenwoordig online of via mobiel). 
Niet goed rekenen: vroege vakantieganger. 
 

Vraag 5 ALMELO 
Er is hevige verontwaardiging over het correctiemodel dat voorschrijft, dat hier 2 zaken genoemd 
moeten worden voor 1 punt.  
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Het antwoordmodel is bovendien strenger geworden (qua formulering).  

 

Bijvoorbeeld als een leerling zegt ‘beide ‘Strandkörbe’ zijn verkocht’: dit is een goed antwoord maar 

wordt nu fout gerekend. Dit vinden wij onterecht, omdat het inhoudelijk goed te verdedigen is. Wij 

vinden dat de CEVO hier een uitspraak over moet doen. Wij vinden dit heel erg oneerlijk.  

Bovendien kunnen leerlingen echt niet weten dat ‘ein Herz für Kinder’ een goed doel is. Dat staat niet 

in de tekst. Ook dat klopt niet.  

Er is grote ontevredenheid over hoe we deze vraag volgens het antwoordmodel na moeten kijken. 

De vraag is fout gesteld. Komt niet overeen met het antwoord. 

Alles wat goed is, moet goed gerekend worden. Er wordt niet naar ALLES wat ze gemeenschappelijk 

hebben gevraagd.  

We adviseren de CEVO om opnieuw met een correctievoorschrift te komen, dat recht doet aan 

bovenstaande. 

 

Ze werden allebei verkocht en dat geld ging naar een gemeenschappelijk doel: vooralsnog wel een 

punt toekennen, in het gemeenschappelijke (dat duidelijk niet een eigen winstoogmerk omschrijft) 

zit voldoende gewaarborgd, dat het om een goed doel gaat. 

Als je ‘Gemeinnütz’ (gemeenschappelijk doel/organisatie) opzoekt kun je niet anders dan dit 

antwoord goed rekenen. 

Ze doneren beide geld aan goede doelen: Doneren is niet zo scherp geformuleerd als ‘de opbrengst 
gaat naar een goed doel’. Maar het is goed genoeg om het punt toe te kennen. 

 
Er gaat bij beide modellen geld naar het goede doel: idem. Goed rekenen. 

 
Ze hebben met elkaar gemeen, dat ze allebei geld doneren aan een goed doel: Goed rekenen.  

 
Het geld dat ermee werd opgehaald ging allebei naar ‘ein Herz für Kinder’: Goed rekenen. In dit 
antwoord wordt duidelijk dat de opbrengst niet voor de verkoper zelf was, maar voor een goed doel 
– ook al is dit hier in het Duits geciteerd. 

 
Ze hebben allebei iets geschonken aan een goed doel: Iets is te vaag, daarom fout. 

 
Ze hebben allebei geld ingezameld voor een goed doel: Formulering is niet fraai, antwoord wel 
begrepen, punt toekennen. 

 
Ze hebben allebei geld naar een goed doel gedoneerd: Formulering is niet fraai, antwoord wel 
begrepen, punt toekennen. 

 
Ze hebben beiden geld gegeven aan een organisatie: Leerling heeft begrepen dat er iets verkocht is 
en dat het geld gegeven is aan…. (waarschijnlijk de organisatie ‘ein Herz für Kinder’) ‘eine 
gemeinnützige Organisation’. 

 
Ze hebben allebei veel geld opgebracht: De vraag is fout gesteld. Komt niet overeen met het 

antwoord. Alles wat goed is, moet goed gerekend worden. Er wordt niet naar ALLES wat ze 

gemeenschappelijk hebben gevraagd. Dit antwoord is dus ook goed, want ook dit is iets wat beide 

gemeenschappelijk hebben. 
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Vraag 5 DRACHTEN 
Is de vraag wel goed gesteld?: Wat hebben ze gemeen? ‘Beide zijn voor veel geld geveild’ is 
geen onjuist antwoord. 
- Van beide is het geld dat er mee opgehaald is, naar een goed doel gegaan  1 pnt 
  (geld ophalen = verkopen, ‘geld ophalen’ is spreektaal) 
- Het geld ging bij beide Strandkorben naar een goed doel.    1 pnt 
- De opbrengsten van beide strandkorven gaan naar goede doelen   1 pnt 
- Bij beide Strandkorben werd een deel van de opbrengst aan een goed doel  0 pnt 
  geschonken 
- Het geld waarvan ze gekocht zijn, is naar het goede doel gegaan.   1 pnt 
- Er is bij beide geld aan verdiend, dat naar een goed doel is gegaan.   1 pnt 
- Er werd in beide gevallen geld gedoneerd na de verkoop van de stoelen.  0 pnt 
- Het opgebrachte geld gaat naar organisaties voor een doel    0 pnt 
- Het geld ging bij beide naar een nuttige algemene organisatie    0 pnt 
 
Vraag 5 GROOTEBROEK 
We bespreken of als antwoord "ze zijn beide verkocht voor een flink bedrag" goed is. Echter in het 

antwoordmodel staat de toevoeging voor een goed doel, en we moeten, helaas, stellen dat we in dit 

geval het correctiemodel moeten aanhouden. 

De vraag is niet gesloten genoeg/ongelukkig geformuleerd! Er bestaan meerdere 

antwoordmogelijkheden die wij als juist zien, maar die niet in het correctiemodel voorkomen: in 

beide stoelen heeft een beroemdheid gezeten, ze zijn beide voor een flink bedrag verkocht (goede 

doel, veel geld, prominenten die erop hebben gezeten). Wij zouden willen voorstellen om deze vraag 

te schrappen! Dan laten we de kandidaten niet over aan de willekeur van de docenten om hun 

antwoord als goed/fout te laten rekenen. 

'Doneren voor een goed doel' rekenen wij ook goed. 

Vraag 5 ZWOLLE 
Aanvulling op correctiemodel: bij veiling en bij verkocht moet het element ‘goed doel’ staan. 

Verkocht of geveild is niet verplicht, wel moet er duidelijk worden dat er geld opgehaald/opgebracht 

is voor het goede doel.  

Ook goed rekenen: ze doneren beide geld aan een goed doel. 

Vraag 9 (Tekst 3 Jo-Jo-Effekt ist gesünder als erwartet) ALMELO 
Deze vraag heeft te veel tijd gekost. 
 

Vraag 10 (Tekst 4 Yes, we speak Deutsch) ALMELO 
Les in Duits wordt geliefder door de Duitse economie en het imago van Berlijnse kunst en kultuur. 
Ze vinden Duitse mannen en vrouwen stoer gekleed met hun broeken en rokken: 
In het eerste antwoord zitten beide elementen, die in het antwoord zitten. In het tweede element 
wordt iets toegevoegd dat wel oké is, maar zeker geen antwoord op de vraag. Hoe hiermee omgaan? 
Na discussie: 2 punten. Het eerste antwoord omvat het hele antwoord. Daarom goed rekenen. 
 
De aantrekkingskracht om in Duitsland te werken is groot: Er staat in het antwoord iets over het 
vestigingsland, daarom punt toegekend.  
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Woorden als trendig, trendisch …: Niet fraai, maar op inhoud beoordelen. 
Berlijn wordt gezien als grote Kunst- en Cultuurstad: Dit gaat duidelijk over het imago. Goed rekenen.  
 

Vraag 10 DRACHTEN 
“Wirtschaftsstandort” is voor leerlingen erg lastig. Door “Duitsland is een belangrijke economische 
factor” in het antwoordmodel wordt het lastig nakijken. 
 
- De toegenomen aantrekkelijkheid als economische verblijfplaats.    1 pnt 
- De gestegen aantrekkelijkheid van Duitsland als vestigingsplaats voor industrieën.  1 pnt 
- Door de gestegen aantrekkelijkheid voor de economie.     0 pnt 
- De aantrekkelijkheid van de gestegen economie van Duitsland. (op het randje)  1 pnt 
- Duitsland zijn economische stand is aantrekkelijker geworden.    0 pnt 
- De gestegen attractiviteit van de Duitse economische bedrijvigheid.    1 pnt 
- Door de “aantrekkelijkheid” van de economische stand van Duitsland    0 pnt 
- Omdat Duitsland aantrekkelijker wordt als het gaat om de plaats van economie.  0 pnt 
- De gestegen aantrekkelijkheid van Duitsland als economisch standpunt.   0 pnt 
- De Duitse economische plek is aantrekkelijk.       0 pnt 
- De stijgende aantrekkelijkheid van Duitsland.       0 pnt 
- Duitsland betekent nu meer voor bedrijven om zich daar te vestigen.    1 pnt 
 
‘Image’ vertaald door ‘plaatje’         0 pnt 
- Berlijn wordt gezien als een metropool voor kunst en cultuur     1 pnt 
- Het beeld van Berlijn met zijn kunst en cultuur is populairder geworden   1 pnt 
- Het plaatje van Berlijn als kunst en cultuur metropool      0 pnt 
- Het hippe beeld van Berlijn als kunst en cultuur metropool     1 pnt 
- Buitenlanders zien Berlijn als iets kunstigs en cultureels     0 pnt 
- Het beeld van Berlijn als hoofdstad van kunst en cultuur     1 pnt 
- Berlijn wordt gezien als belangrijkste stad voor kunst en cultuur.    1 pnt 
 

Vraag 10 GROOTEBROEK 
Het correctiemodel geeft zelf al een ingewikkelde en niet heldere oplossing, die moet veel uniformer! 
Nu vragen jullie als het ware om moeilijkheden. 
Wij vinden dat wij hier – vanwege de moeilijkheid bij het formuleren – wat soepeler, in de geest van 
de tekst, moeten corrigeren. Het element 'aantrekkelijk' moet erin voorkomen. 
'Standaard' in de omschrijving rekenen wij fout. 
'Duitsland is een belangrijke economische factor' als antwoordoptie zorgt ervoor dat we op dit punt 
ook meerdere antwoorden goed vinden, bijvoorbeeld "De gestegen aantrekkelijkheid van Duitslands 
economische positie." 
Economische standplaats is oké, ligplaats niet. 
Tweede punt: "imago van Berlijn" in het correctiemodel biedt veel aanknopingspunten voor juiste 
synoniemen. 
Ruim nakijken is ons devies! Het CvTE moet stoppen met slashes en haakjes in het correctiemodel!! 
Géén ongelijkheid creëren s.v.p. 
 

Vraag 10 ZWOLLE 
Alles waar ‘economie’ in zit, goed rekenen, niet wetenschap. 
Stijgende economie goed rekenen. 
Synoniemen voor imago (dus beeld van, ziet eruit als) goed rekenen. 
‘Trendig’ goed rekenen. 
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Vraag 15 ALMELO 

Hipster (en ook opgeschreven, als tweede woord Smoothieläden): Ingewikkeld. Goed rekenen? Of 

fout rekenen, omdat het tweede woord niet oké is. Vooralsnog geen punt toegekend. 

amerikanischer Hipster: Ondanks de toevoeging van het  bijvoeglijk naamwoord ‘amerikanisch’ wel 
een punt toekennen. Vraag is goed begrepen, antwoord correct (genoeg) voor een punt. 
 
den New-Yorker Hipstern: idem. 
 

Vraag 15 DRACHTEN 
- Hipsters           1 pnt 
- New Yorker Hipsters          1 pnt 
 

Vraag 15 GROOTEBROEK  
De toevoeging "amerikanische" bij Hipster(n) doet geen afbreuk aan het juiste antwoord, goed 
rekenen dus. 
 

Vraag 15 ZWOLLE  
Ook als bijv nw erbij genoemd wordt, goed rekenen. 
 

Vraag 16 (Tekst 5 Werbeplakat sorgt für Aufsehen) ALMELO 

Het is gemaakt door arbeiders (made by humans), die door onmenselijke omstandigheden werken: 
niet goed. 
 
Het is gemaakt door mensen in goede omstandigheden gemaakt: wel goed. 
 
Armed Angels maakt mensen bewust van het feit dat er mensen zijn, die voor bijna geen loon kleding 
maken: Prima antwoord. 

 
Vraag 16 DRACHTEN 

2e antwoord: Veel toevoegingen bij en verklaringen gegeven van ‘Made by humans’. Een 
toegevoegde goede verklaring/toevoeging niet fout gerekend. Alleen een uitleg, zonder ‘Made by 
humans’/gemaakt bij mensen wel fout rekenen. 
- De prijsverhoging          1 pnt 
- Er staat een prijsverhoging op         1 pnt 
- Dat de kleding door mensen wordt gemaakt onder niet zeer goede omstandigheden  1 pnt 
- De slogan “made by humans” laat het opmerkelijk lijken dat er mensen werken  
  (op het randje)          1 pnt 
- Made by humans, er wordt duidelijk gemaakt dat het mensen zijn die onder    
  ondergewaardeerde omstandigheden werken       1 pnt 

 
Vraag 16 GROOTEBROEK 

Heldere vraag, bij beide elementen! Als het eerste deel van het deelantwoord juist is, de rest ervan 

goedkeuren, mits het niet het eerste deel tegenspreekt. 

Vraag 16 ZWOLLE 

Rare vraag: ging om interpreteren van plaatje en niet om tekstbegrip. 
Als made by humans genoemd is, dan goed rekenen, ook als verhaal over de slechte 
omstandigheden genoemd wordt. 
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Element prijs (dat die hoger is) moet genoemd worden en het element 
‘humaan/menselijk/door mensen gemaakt/made by humans’ moet genoemd worden. 
 
Vraag 20 (Tekst 6 Die Wahrheit über Mücken) ALMELO 
Probanden: leerlingen kenden dit woord niet en stond ook niet in het woordenboek. Moeilijk 
voor ze. Gaan we hierover een advies aan  het CEVO uitbrengen? 
 
Vraag 22 (Tekst 7 Burkhard Spinnen: Müller hoch drei) ALMELO 
Opmerking: bijna geen enkele leerling had deze vraag helemaal goed. Heel veel lezen voor heel 

weinig punten. Tekst is erg moeilijk, gezien de scores van de leerlingen. 

Vraag 26 (Tekst 8 Lebensraum Todesstreifen) ALMELO 
Het antwoordmodel is niet correct. In het eerste deel staat en/of …. In het tweede deel van het 

voorschrift staat dat beide aspecten aanwezig moeten zijn. Graag opnieuw naar het antwoordmodel 

kijken. CEVO!! (Voorstel: opmerking bij het antwoord weglaten)  

Opmerking: we vinden dit een echt slechte vraag. 

Daar is de landbouw en de grootschalige bebouwing niet zo intensief: Antwoord is niet perfect, maar 
komt heel dichtbij. Daarom wel punt toekennen. 

 
Omdat ze het in de landbouw of bebouwde gebieden niet verdragen: wel goed. 

 
Omdat ze het in de landbouw of bebouwde gebieden niet verdragen: niet goed. 

 
Vraag 26 DRACHTEN 
Is de vraag wel goed gesteld??? Zo’n 80% van de leerlingen zegt dat het om de verschillende typen 
leefgebieden gaat. Het woordje ‘juist’ maakt het lastig. Waarom gaan ze weg uit een gebied? Er staan 
twee signaalwoorden ‘so’ en ‘deshalb’. 
 
- Ze kunnen de leefomgeving van intensieve landbouw en de grote gebouwen niet 
  verdragen. (dus niet bebouwing)        0 pnt 
- landeconomie ipv landbouw         0 pnt 
 

Vraag 26 GROOTEBROEK 
Het correctiemodel is zeer onduidelijk dan wel tegenstrijdig! De extra opmerking eronder haalt het 

antwoordmodel zelfs onderuit. 

Slash ( / )  betekent een keuze: óf landbouw moet erin zitten óf bebouwing.  

Wij vinden dat als er één element staat, het antwoord correct is! 

Vraag 26 ZWOLLE 
Correctiemodel is hierbij onduidelijk en hoe moeten leerlingen weten dat ze voor 1 pt twee 

elementen moeten noemen? Wij kiezen voor het voordeel voor leerlingen omdat er in het 

correctiemodel ‘of’ staat.  Dus één van de twee elementen noemen is genoeg. 

Vraag 28 ALMELO 
Voor toerisme komt er een museum: Museum maakt antwoord fout, daarom geen punt. 
 



9 
 

Wandel en fietspaden: Wat hiermee doen? Wandelen en fietsen zijn dingen die je op deze plek niet 

doet om naar je werk te gaan. In de tekst zijn ‘Rad- und Wanderwege’ een uitleg/voorbeeld van 

naturschonender Tourismus. Punt toekennen: passabel. 

 

Dat Duitsland als levend monument laat zien en in de koppen van de mensen veranderd: fout. 

Vraag 28 DRACHTEN 
Leerlingen weten niet wat ze met het woord “functie” (in de vraag) aan moeten. Leerlingen 
omschrijven de antwoorden terwijl er eigenlijk maar 2 woorden genoemd hoeven te worden. 
 
- Natuurschoonheden voor toeristen (voordeel v.d.leerling)     1 pnt 
- “natuurlijk toerisme” met loop- en fietspaden.      1 pnt 
- Een nieuwe toeristische “attractie” introduceren.      0 pnt 
- Dat er toerisme komt in “das Grüne Band”.       1 pnt 
- Er kunnen ook veel toeristen komen.        1 pnt 
- Zorgen voor het beschikbaar maken van wandel- en fietsroutes o.a. zorgen voor   
  meer toerisme, aantrekkelijker voor toeristen.       1 pnt 
- Voor mensen om doorheen/overheen te lopen en te genieten van de natuur enz.  0 pnt 
- Een natuurvriendelijk recreatiegebied, waar mensen kunnen fietsen en wandelen.  1 pnt 
- Een plek die mensen kunnen bezoeken. Een soort natuurattractie met wegen en 
  wandelpaden           0 pnt 
- Het staat ook voor 40 jaar Duitse geschiedenis (functie: denken aan de geschiedenis)  1 pnt 
- Dat het symbool staat voor vrede en democratie      1 pnt 
- Dat het dient als een museum.        0 pnt 
- Das Grüne Band moet een aandenken worden voor democratie en vrede.   1 pnt 
- Het herinneren van de geschiedenis van Duitsland voor mensen    0 pnt 
- Het staat voor vrede en democratie en dat de jongere generatie dat niet vergeet  1 pnt 
- Als les voor wat er is gebeurd met Duitsland in de tijd dat de muur er was (museum)  1 pnt 
  (op het randje, door ‘museum’) 
- Het zorgt ervoor dat de geschiedenis niet wordt vergeten     0 pnt 
- Een levend monument zodat de jeugd het niet gaat vergeten dat er een  
  democratie is.           1 pnt 
 

Vraag 28 GROOTEBROEK 
Als toevoeging het woord 'museum' (met de toevoeging 'Duitse geschiedenis' of synoniem hieraan) 
goed rekenen. Staat namelijk letterlijk in de laatste regels, daar waar de opsomming doorloopt. 
Grensmuseum is niet juist. 
 

Vraag 28 ZWOLLE 
Toerisme moet erin staan, alleen wandelpaden en fietspaden noemen is niet genoeg. Recreatie is 
fout. 
Alles waar geappelleerd wordt aan het niet vergeten van de DDR-tijd/gescheiden Duitsland, goed 
rekenen. 
 

Vraag 30 (Tekst 9: Kakerlaken sollen Menschen retten) ALMELO 
Mensen vinden onder ingestorte huizen. De beste weg vinden naar mensen: 2 pt. Tweede antwoord is 

ook goed, het impliceert het in kaart brengen van de situatie in een getroffen gebied. 

Ze kunnen worden ingezet bij onderzoek naar katastrofe gebeurtenissen…: Antwoord is niet goed 

genoeg. Het gaat niet om wat ze precies doen. En dat moet wel in kaart gebracht worden. 
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Inzicht geven over situaties: wel goed. 

Om rampgebieden te onderzoeken en in kaart te brengen: wel goed. 

Werkwoorden: zoeken, vinden, localiseren (naar mensen!) 

Vraag 30 DRACHTEN 

- Mensen of dingen te kunnen zoeken na rampen      1 pnt 

- om mensen te redden bij rampen        1 pnt 

- De meest efficiënte route te vinden om mensen te helpen. (nadruk ligt verkeerd)  0 pnt 

- Ze willen de kakkerlakken laten kijken in welke mate het gebied verwoest is   0 pnt 

 (Het gaat niet om de schade vaststellen, maar om het overzicht) 

- Ze kunnen ook kijken hoe de verwoeste terreinen eruit zien / leveren    0 pnt 

 (‘overzicht’ mist) 

- Blik over het verwoeste terrein leveren       1 pnt 

- Het bekijken van een verwoest gebied na een ramp      1 pnt 

- Rampgebieden in kaart brengen        1 pnt 

- Meten           0 pnt 

 

Vraag 30 GROOTEBROEK 

In de tekst komen voor:  

r.1/2 'helpen zoeken naar mensen' 

r.5/6 'helpen om gewonde mensen in ingestorte huizen te vinden' 

r.6/7 'systematisch een overzicht over het verwoeste terrein geven' 

r. 13 'om rampenplekken te onderzoeken en meten' 

Al deze vier varianten rekenen wij goed. 

 

Vraag 30 ZWOLLE 

Onderzoeken ook goed rekenen. 

 

Vraag 31 ALMELO 
Küchenschaben sind…: Fout. Deze zin bestaat niet… (geen punt). 
 
Regel 15: wel goed. 
 

Vraag 33 (Tekst 10: Alles Müller, oder was?) ALMELO 
Om het niet zo veel te laten verspreiden achternamen als familienamen te nemen: Extreem 
ongelukkig geformuleerd, wel begrepen. Daarom punt. 
 
De weinig verbreidende achternaam naar hun familienaam: idem. 
 

Vraag 33 GROOTEBROEK 

Waarom staat de opmerking "Het scorepunt wel toekennen…… is aangegeven" erbij?? 
Zo haalt het correctiemodel zichzelf onderuit! Het laat namelijk meerdere interpretaties toe en dan 
lijkt het een afzwakking. 

Vraag 35 (Tekst 11 Link ins Leere) ALMELO 
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Vraag is erg moeilijk voor havoleerlingen. 

 
Vraag 37 (Tekst 11 Link ins Leere) ALMELO 
Vraag: Zou regel 33 ook een goed antwoord kunnen herbergen, namelijk dat veel adverteerders 
twijfels hebben, sceptisch zijn? 
 

Vraag 37 DRACHTEN 
- Hackers en criminelen kunnen de QR-codes in handen krijgen en consumenten   1 pnt 
  naar valse websites leiden 
- Er kan gemakkelijk mee gefraudeerd worden       1 pnt 
 

Vraag 37 GROOTEBROEK 
Geen problemen bij deze vraag. 

Vraag 37 ZWOLLE 
Hacken/hackers is ook goed, net als fraude/ criminele activiteiten 
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