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180529 

Levende Talen – sectie Duits 

 

Regionale examenbesprekingen centraal eindexamen Duits vwo 2018 

Cumulatief verslag Almelo, Drachten, Grootebroek en 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 11 collega’s deel aan de bespreking, in Drachten 5, in Grootebroek 8 en in Zwolle 3. 

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. 

Verder willen we opmerken, dat we een cijferschaal willen waarbij elke fout die gemaakt wordt een 

even grote puntenmindering veroorzaakt. Dus een lineaire scorelijn.  

 

Algemeen:  

• Pittig examen, tekst 4 te moeilijk. Zeer, zeer moeilijke vragen bij deze toch al moeilijke tekst. 

• Teksten op niveau, niet te moeilijk, goed examen.  

• Vraag 9: veel tijd nodig om de vraag te beantwoorden. 

• Wat verder opvalt is dat het aantal echte open vragen veel lager is dan bij het havo-examen: 

maar 2 echte open vragen, waarbij het op correct formuleren aankomt, namelijk vraag 3 en 

vraag 24. 

 

Algemene indruk DRACHTEN 

- Weinig open vragen. Jammer voor leerlingen die goed zijn in het beantwoorden van open vragen. 

- Examen was goed te maken, maar toch valt het aantal punten lager uit dan wij verwachtten. 

- Tekst 7: Laatste zin inleiding: “die sportlichen” moet of met een hoofdletter of er moet een 

zelfstandig naamwoord achter. 

 

Algemene indruk GROOTEBROEK 

- Goed te doen; 
- Aan de korte kant: sommige leerlingen waren redelijk vroeg klaar; 
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- Het aantal open vragen waarbij de leerling het antwoord moet formuleren is voor een vwo-

examen te laag.  

 

Algemene indruk ZWOLLE 

Gevarieerd, hier en daar pittig examen.  Leerlingen hadden moeite met de literaire tekst. 

 

Vraag 2 (tekst 1 ‘Lügenbarometer’) ALMELO 

Ook als een leerling de bedoelde zin heeft vertaald en geen goede vertaling heeft gegeven, maar als 

wel blijkt dat de leerling de juiste zin aangeeft, rekenen wij het antwoord goed.  

Vraag 2 DRACHTEN 

- Bij onstabiele karakters is het effect nog niet aangetoond    1 pnt 

  (zie opmerking correctiemodel) 

 

Vraag 2 ZWOLLE 

In het antwoordmodel staat: ook scorepunt toekennen als op een andere manier de juiste zin is 

aangegeven. Dus volgens ons: vertaling is dan goed.  

Ook citaat met meer dan twee woorden is goed. 

 

Vraag 3 (tekst 2 ‘Fotokunst’) ALMELO 

- Foto´s van Instagram, de winst → 0 punten 

- Foto is een kunstwerk van Instagram. De eigenaar van de foto´s wordt geen toestemming 

gevraagd en krijgt geen deel van de opbrengst → in het 2e gedeelte worden beide antwoorden 

genoemd, het eerste deel beschouwen we als inleiding, 2 punten? 

- De winst van de foto’s  → 0 punten 

- Hij heeft foto’s van anderen van instagram gehaald en verkocht →  0 punten 

- Hij heeft foto’s gekopieerd uit instagram. Hij heeft geen winst aan de mensen gegeven die het 

hebben gemaakt en geen toestemming gevraagd →in deze tweede zin zit alles, daarom 2 punten 

- Hij verkoopt foto’s gestolen van een instagram account → 0 punten 

- Hij betaalt de eigenaar van de online fotoservice van instagram niks → 0 punten 

- Richard Prince heeft zijn kunst niet zelf bedacht → vooralsnog geen punt 

- De winst delen → 1 punt 

- De eigenaar inlichten → 0 punten 

- Foto gekopieerd zonder de eigenaar op de hoogte te stellen → 0 punten 

- Wie de opbrengst krijgt → 0 punten 

- Hij zou het geld niet delen met de persoon van de foto → 1 punt  

 

Vraag 3 DRACHTEN 

- Richard Prince houdt het geld (winst) voor zichzelf.     1 pnt 

- Een gedeelte van de winst van het verkopen van de kunst gaat naar hem en de  

  fotomaker. [Dat heeft hij dus verzuimd]      1 pnt 

- De beheerders van de foto’s geld geven voor hun foto.     1 pnt 

- Hij verdient aan de foto’s die hij kopieert en diegene die de foto’s gemaakt heeft, 

  krijgt niks.          1 pnt 
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- De opbrengst ging niet naar de maker van die foto, hij stak het in eigen zak.  1 pnt 

 

Vraag 3 GROOTEBROEK 

• Uit het correctievoorschrift blijkt niet dat erbij moet staan aan wie toestemming moet worden 
gevraagd. Antwoorden als “Hij vroeg niet om toestemming bij de eigenaar van het account” / “… 
bij de beheerder van het instagramaccount” rekenen wij daarom goed, de toevoeging “bij …” is in 
feite niet eens nodig. 

• “Hij heeft de personen die op de foto staan niet om toestemming gevraagd” fout rekenen. Klopt 
inhoudelijk niet. 

• “Hij vraagt de maker om toestemming en betaalt hem ook”. Fout: dat heeft hij nou juist 
verzuimd! 

• “Hij heeft verzuimd zijn eigen foto’s te gebruiken”: het aspect “toestemming ontbreekt”.  

• “Dat hij zijn foto’s overgenomen heeft zonder dat degene het weet”: het zit er dicht tegenaan, 
helaas een te onzorgvuldige formulering: het aspect “toestemming” ontbreekt. 

• “Hij heeft de grondlegger niet om toestemming gevraagd”. Het woordenboek geeft 
“grondlegger” weliswaar aan als vertaling van “Urheber”, maar die past niet in deze context. 

• Het antwoord “1 = toestemming; 2 = winst” is door het ontbreken van werkwoorden onvolledig. 

• “1 = het gegeven antwoord is fout; 2 = geen toestemming gegeven en niet laten delen in de 
winst” levert slechts één punt op. 

• “verzuimd om credits te geven”. Het woord “credits” wordt te vaag/breed gevonden om aan te 
geven dat het om winst gaat. Het woord is jongerentaal, betekent zoiets als “verdienste”, is iets 
anders dan “winst”.  

• Algemene opmerking naar aanleiding van het gebruik van het woord “credits”: in hoeverre moet 
er rekening worden gehouden met terminologieën die onder jongeren veel gebruikt worden 
maar afwijken van het standaard Nederlands? 

 

Vraag 3 ZWOLLE 

Door de vraagstelling hebben veel leerlingen moeite om het goede antwoord te formuleren en wij als 

docenten hebben dan moeite om te bepalen wat we nog kunnen goedkeuren of moeten afkeuren. 

Leerlingen zijn niet vertrouwd met het woord ‘verzuimen’. 

Vraag: noem twee dingen die de kunstenaar R.P. volgens deze tekst heeft verzuimd: 

Antwoorden: 

- winstdeling: goed rekenen 

- eerst inleidende zin en dan twee argumenten: alleen eerste goed rekenen. 

- zijn kunst is zonder toestemming van de auteur gebruikt, hij heeft de auteur niets van de winst 

gegeven: is door het gebruik van het woord ‘auteur’ het antwoord fout? Twijfel bij een ieder. 

- met de grondlegger van de foto geen winst gedeeld: ook hier twijfel vanwege “grondlegger” 

- hij hield de winst voor zichzelf: ( hij heeft verzuimd te delen) vraag is goed begrepen, dus 1 punt. 

- hij heeft geen toestemming gevraagd aan de maker van het kunstwerk, of hij er winst mee mocht 

maken: 1 punt voor het eerste deel van de zin ? of hele antwoord fout? 

 

Vraag 9 (tekst 4 ‘Toter Rock’) ALMELO 

- Te moeilijk  

- Een meerderheid van de aanwezige docenten had bij deze vraag antwoord a, antwoord b is uit te 

leggen, maar  
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- Er is hevige discussie, op inhoud: kun je beredeneren dat bij ‘Komik’ het tweede deel begint, 

omdat er inhoudelijk iets nieuws staat. Daar wordt tegenin gebracht, dat het gaat het om een 

voorwaarde, en de woorden ‘brauchen’ in regel 1 en 7 en ‘muss’ in regel 11 refereren aan een 

Bedingung. 

We adviseren deze vraag uit het examen te nemen.  

 
Vraag 9 ZWOLLE 
De presentatie van de mogelijke antwoorden heeft tot verwarring geleid bij de leerlingen.  Het was 
niet geheel duidelijk, wat bij elkaar hoorde. 
 
Vraag 17 (tekst 5 ‘Wir haben Raketen geangelt’) ALMELO 
- Stelling 1 is een instinker (niet Björn, maar de ik-persoon zelf is kritisch over de eigen leefstijl) 
- Stelling 6: er is discussie, het gaat hier om het woordje blij, jaloers zou hier ook mogelijk zijn.  
- Opmerking: vrij veel tekst voor weinig punten.  
 
Vraag 17 DRACHTEN 
Punt 6: Blijkt niet helder uit de tekst, moet je concluderen uit “Du hast es geschafft”, uit de woorden 
die volgen blijkt eerder jaloezie. 
 
Vraag 23 (tekst ‘Deutschland braucht die Kohle’) DRACHTEN 
- Wegfall preiswerter         1 pnt 
   (zie opmerking correctiemodel) 
 
Vraag 23 GROOTEBROEK 

• De in het correctievoorschrift aan het juiste antwoord toegevoegde opmerking “ook scorepunt 
toekennen als op een andere manier de juiste zin is aangegeven” wordt als verwarrend ervaren. 
Dergelijke toevoegingen dienen in de toekomst te worden vermeden. Ze laten een ruimere 
interpretatie toe dan wordt bedoeld. 

• Juist op grond van de opmerking moet het antwoord “Wegfall preiswerter” worden goed 
gerekend. Weliswaar niet de eerste twee woorden van de bedoelde zin, maar wel eenduidig de 
juiste zin aangevend. 

 
Vraag 24 ALMELO 
- Grote energie intensieve bedrijven gaan weg in verband met de kosten → wel punt toekennen 
- Sommige kosten zullen zich pas in de loop der jaren tonen wanneer de energie intensieve 

industrie het land uit is, omdat zij dan niet meer investeren. → 1 punt 
- De kosten wanneer energie intensieve industrieën het land verlaten omdat ze niet meer 

investeren. → 1 punt 
- Als de kolencentrales het land verlaten wordt er niet meer geïnvesteerd. → 0 punten 
- In de loop der jaren zullen bij de energietransitie onvoorspelde kosten ontstaan. → 0 punten 
- Energiebedrijven verlaten het land en investeren niet meer in het land (slecht voor de economie). 

→ 1 punt  
Ruimhartig met het beoordelingsformat omgaan.  
 
Vraag 24 DRACHTEN 
- Door het stoppen met investeren in oude industrie wordt economische groei gemist. 1 pnt 
- De industrietakken waarbij veel energie nodig is verdwijnen toch al uit Duitsland. 0 pnt 
- Sommige kosten komen pas later boven tafel, bijvoorbeeld als de industrie het  
   land verlaat omdat er niet meer wordt geïnvesteerd.     0 pnt 
- Dat het de economie zal schaden.       1 pnt 
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- De vele kosten zullen zich pas in de loop van de jaren tonen omdat de  
   energieintensieve industrieën niet meer investeren nadat ze weg zijn.   0 pnt 
- Industrieën investeren dan niet meer in het land.     1 pnt 
- Er zijn nog veel kosten wanneer de industrie verdwijnt, het land krijgt geen  
  inkomsten meer door weinig investeringen.      0 pnt 
- De fabrieken/bedrijven die veel energie gebruiken zullen het land gaan verlaten.  1 pnt 
- Delen van het industrie die veel gebruik maken van energie verlaten het land.   1 pnt 
- Kolencentrales stilleggen is duur, omdat er allemaal onvoorziene kosten bijkomen,  
   dat er niet meer investeert wordt in andere mogelijkheden.     0 pnt 
- De energie-intensieve industrie verlaat Duitsland, wat zorgt voor een  
   economische krimp.          1 pnt 
- Er zal minder geïnvesteerd worden in Duitse industrieën.    1 pnt 
 
Vraag 24 GROOTEBROEK 

• Algemene opmerking naar aanleiding van deze vraag: ook hier schept de toevoeging 
(“acceptabel: banenverlies”) eerder verwarring dan duidelijkheid. Omdat dit een compleet 
andere interpretatie toelaat, dient een dergelijke opmerking/toevoeging in de toekomst te 
worden vermeden. 

• Het gaat hier niet om “energiebedrijven” of “energieleveranciers” die Duitsland verlaten maar 
om bedrijven die veel energie verbruiken. 

• “Energie-intensieve bedrijven zullen op den duur niet meer investeren in kolencentrales in 
Duitsland” is voor een groot deel goed, maar wordt afgekeurd wegens de toevoeging “in 
kolencentrales”. 

• De laatste zin van de tekst: “Ein unter falschen Voraussetzungen erzwungener vorzeitiger 
Kohleausstieg würde Land und Leuten schaden.” brengt een nog niet eerder genoemd bezwaar 
tegen het versneld stilleggen van kolencentrales naar voren. Dit bezwaar wordt niet genoemd in 
het Correctievoorschrift. Wat nu? 
Punt 3.3 van de in het Correctievoorschrift geformuleerde Algemene Regels luidt als volgt:  
Indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord 
op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt 
kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het 
beoordelingsmodel;  
Als gevolg hiervan zijn wij van mening dat antwoorden in de trant van “dat het hele land / de 
mensen eronder gaan lijden (worden geschaad/beschadigd)” worden goedgekeurd.  

• Het verschil tussen “schaden” en “beschadigen” levert enige discussie op. Uiteindelijk vinden wij 
dat de betekenissen erg dicht bij elkaar liggen zodat we beide varianten goed rekenen. 

• “De investeerders verlaten het land”: hoewel niet helemaal duidelijk is wie met “investeerders” 
worden bedoeld rekenen we het antwoord goed. In het correctievoorschrift staat er ook niet bij 
wie de genoemde investeringen doen. 

• “Er wordt niet meer geïnvesteerd in de energiesector”: inhoudelijk onjuist. 

• “Ze investeren niet meer”: weliswaar vaag, maar op grond van het correctievoorschrift goed 
rekenen. 

 
Vraag 24 ZWOLLE 
- energiebedrijven verlaten het land: → fout 
- door het stoppen van investering door energie-intensieve industrieën, die het land verlaten:  → 

goed 
- veel industrieën sluiten omdat de kosten voor energie stijgen: → fout 
- Er worden kosten gemaakt, bij het verdwijnen van de intensieve industrie, omdat ze niet meer 

gaan investeren. →Kun je een streep zetten na kosten gemaakt, en dan toch een punt rekenen? 
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Vraag 29 (tekst 8 ‘Warum die Zeit mal rast …‘) ALMELO 
- Er zit een ontkenning in de vraag, daarom is het antwoord ‘Es gibt’ → ook een instinker. 

- Het antwoord dat begint met ‘Es gibt’ beschrijft eigenlijk de zin die ervoor staat en is zeker geen 

oorzaak, zoals in de vraag gevraagd wordt. Men heeft heel veel moeite met de vraagstelling, die 

volgens ons niet juist is. We adviseren het CvTE de vraag uit het examen te nemen.  

- Het antwoord ‘nee’ zou ook goed kunnen zijn, omdat het antwoord op deze vraag naar oorzaken 

in alinea 3 gegeven wordt. Mede daardoor adviseren wij nogmaals het CvTE de vraag uit het 

examen te nemen.  

 
Vraag 29 DRACHTEN 
- Ja, er is geen zintuig dat helpt bij tijdsbepaling.    1 pnt 

(zie opmerking correctiemodel) 

 

Vraag 29 ZWOLLE 

Slechts een paar leerlingen hadden deze vraag goed. 

Vaak een andere oplossing met ‘Je älter’. 

 

Vraag 39 (tekst 9 ‘Vorsicht: Scheinriese’) ALMELO 

Stelling 1: men valt over de formulering ‘relatief weinig’: ‘relatief’ maakt het antwoord discutabel. 

We adviseren het CvTE hier nog naar te kijken.  

 

Deelnemers Almelo 
- Karel Tijhuis  Het Erasmus, Almelo (voorzitter) 
- Freddy Walhof  OSG Hengelo (Bataafs Lyceum) 
- Henny Grobbink  Bonhoeffer College, Enschede 
- Stef Hudepohl  Het Noordik, Almelo 
- Erik Haandrikman  Het Noordik, Almelo 
- Fred Bouwhuis  OSG Hengelo (Bataafs Lyceum) 
- Emmy van Brussel  Gerrit Komrij College, Winterswijk 
- Rob Wegdam  Canisius, Almelo 
- Anouk Prijs   Lyceum de Grundel, Hengelo 
- Karin van der Zijden Stedelijk Lyceum, Enschede (locatie Zuid) 
- Erik Kwakernaak  namens het sectiebestuur Duits van Levende Talen 
- Wendy van Londen  Baudartius College, Zutphen 
 

Deelnemers Drachten 

- Claudia Müller  Gymnasium Piter Jelles  cmuller@pj.nl  
- Berber Postema  Drachtster Lyceum  b.postema@singelland.nl 
- Gaby Hermans  Drachtster Lyceum  g.hermans@singelland.nl  
- Hannah Huizing  Vincent van Gogh Assen hgh@csvvg.eu 
- Juliette Bruinsma  Hondsrugcollege Emmen JB.Bruinsma@hondsrugcollege.nl 
 

Deelnemers Grootebroek 

Carmen Becker   Tabor College Werenfridus, Hoorn 
Harry van Beugen Atlas College Copernicus, Hoorn 
Linda Brondsema RSG, Enkhuizen 
Boukje Harms  Trinitas College Han Fortmann, Heerhugowaard 
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Henk van Noortwijk Tabor College Werenfridus, Hoorn 
Irmgard Trabold Martinuscollege, Grootebroek 
Sabine Veenendaal Atlas College Copernicus, Hoorn 
 
Deelnemers Zwolle 
G. Bosveld (Zwolle) 

G. Schultze (Assen/Emmen)  

S.M. Sanders (Zwolle) 

 


