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190515 

Levende Talen – sectie Duits 

 

Regionale examenbesprekingen centraal eindexamen Duits havo 2019 

Cumulatief verslag Almelo, Drachten, 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.  

 

De besprekingen vonden plaats op dinsdag 14 mei 2019. In Almelo namen 9 collega’s deel, in 

Drachten 8 en in Grootebroek 9. Hun namen staan achter in dit document. 

 

Bericht van CvTE  

(was wel gesignaleerd in Almelo en Drachten, maar nog niet in Grootebroek) 

- Bij vraag 20: iedereen 1 punt toekennen 

- Bij vraag 34: A+B goed rekenen 

 

Algemene indruk ALMELO 

Belangrijke opmerking vooraf 
Er gaat deze week nog een brief naar de minister en/of de voorzitter kamercommissie 
onderwijs namens alle aanwezigen in Almelo, met de volgende inhoud. 
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 een mooi gemiddeld landelijk eindcijfer moet hebben. Dat moet overigens 
voor alle vakken eender gelden. Het is stuitend om te zien, dat de afgelopen jaren steeds 
weer 1/3 deel van de eindexamenkandidaten voor Duits op de havo een onvoldoende krijgt. 
Dat kan zo echt niet langer.  
Ook al is de minister een onderzoek naar dit probleem gestart, dit duurt te lang. Opnieuw 
zullen massaal leerlingen de dupe worden van een zwaar onredelijk landelijk gemiddeld 
eindcijfer voor Duits op de havo.  
Wij vinden een 6.8 / 7.0 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. Een scorelijn 
zoals die nu is doet geen recht aan de behaalde punten en de gemaakte fouten.  
 
Algemene indruk van het examen 
Het examen leek goed te doen, teksten waren aardig. Toch zaten er een aantal heel 
vervelende, en bij nader inzien in ieder geval te moeilijke vragen in dit examen voor 
havisten. Daarnaast is er discussie over meerdere vragen, wat wel en niet goed te rekenen is. 
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Teksten erg leuk, maar wel lastiger dan gewenst. Hedendaagse teksten. Tekst 5 “15000 
Volt...” en de tekst over “Kiezdeutsch” waren erg moeilijk.  
 
Algemene indruk DRACHTEN 
- Goed te doen, maar de resultaten vielen bij nakijken tegen. 
- Simpel begin 
- Tweede helft van het examen slechter gemaakt. 
- Veel en lange teksten 
- Over één tekst wel tien vagen 
- Gevarieerde teksten 
- Teksten niet heel lastig 
 
Algemene indruk GROOTEBROEK 
Paul: had de indruk dat het goed te doen was. 
Carin: vrij duidelijk i.t.t. vorig jaar. 
Ronn bevestigt dit, maar noemt na onze bespreking het correctiemodel toch erg verwarrend 
en was het al met al geen goed examen! 
Irmgard vond het te lang, de rest van de vergadering valt haar bij, 30% had het niet af (Ronn 
en Irmgard), wij denken doordat er te veel vragen waren met veel formuleervragen! 
Karin: teksten heel erg leuk, wel vragen waar ze veel voor moeten werken, hele tekst nog 
eens moeten doornemen etc.! 
Echter: weinig hoge scores. Structureel scoort Duits laag bij de examens, we zijn blij als er 
een enkele leerling 43 punten scoort, ook native speakers. Het kan NIET langer zo!! De 
examens moeten op de schop: met minder vragen kunnen de leerlingen ook laten zien wat 
hun leesvaardigheid is.  
Niveau van de teksten was goed, de vragen waren moeilijk en té veel open vragen, waarvan 
een groot deel in de tweede helft van het examen. (Harry) Tijdsdruk werkt bij leerlingen 
slecht formuleren in de hand. 
 
Napraten 
Het bespreken van alle opties op een avond als deze is ook zeer onbevredigend, naast het 
slecht gemaakte examen en de lage scores. 
We willen graag dat de pilot van vorig jaar o.a. bij Frans voortgang vindt bij alle vakken: eerst 
met een selectie docenten het correctiemodel bespreken en aanpassen alvorens het 
openbaar gemaakt wordt. Dan kunnen er nog allerlei wijzingen worden aangebracht, fouten 
worden uitgehaald en kunnen wij uit het veld ook onze stem laten horen. 
 
 
Tekst 1: „Vergebung der Sünden“ 
Vraag 1 ALMELO 
Tekst 1: leuke tekst, goede starter. Tekst en vragen geven zelfvertrouwen.  

Tekst 2: Legokunst 
Vraag 3 ALMELO 
Een aantal aanwezigen vinden de vraagstelling onsportief. De ontkenning in de  
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vraag zorgt voor onnodig veel denkwerk / spitsvondigheid. Voor havo is deze vraag wat aan 
de ingewikkelde kant. Liever de vraag omturnen tot een vraag als ‘Met welke 
werkwoordsvorm wordt hetzelfde bedoeld?’ 
 
Vraag 5 ALMELO 

• Fans zetten zijn ideeën om in hun eigen projecten: 1 pt. 

• De fans plaatsen foto’s van zijn straatkunst op Instagram: 1 pt. 

• De fans posten zijn werk op Instagram: 1 pt. (Hier ontbreekt het woord foto’s, maar hét 
kenmerk van Instagram is dat er foto’s en video’s op worden gezet.( 

• Namakers over de wereld gebruiken Jan Vormans idee voor eigen projecten: 1 pt. 

• Ze doen zijn project op hun eigen manier na: 1 pt. 

• Ze maken zijn projecten over de hele wereld na: 1 pt. 

• Algemeen: omschrijvingen als omzetten in eigen projecten goed gerekend. 

• Eigen variaties van Jans werk: 1 pt. 

• Er is een fanclub ontstaan, die zijn kunst online posten: passabel (omdat het online 
element genoemd wordt en alle fans samen als club worden gezien). 

 
Vraag 5 DRACHTEN 
- Wereldwijd posten mensen zijn beelden op Instagram: 0 pnt (te vaag/onvolledig) 
- “beelden” ipv “foto’s”: 0 pnt 
- Er worden imitaties rondgezet: 0 pnt 
- Ondertussen zetten imitators van over de hele wereld zijn idee om in een project: 1 pnt 
- Mensen worden geïnspireerd eigen projecten op te zetten: 0 pnt (het imiteren mist) 
- Zijn project wordt gebruikt als inspiratie voor andere concepten: 0 pnt (het imiteren 
ontbreekt). 
 
Vraag 5 GROOTEBROEK 
Mensen over de hele wereld zetten zijn ideeën over in hun eigen idee: goed 
 
Tekst 4 Die Wahrheit über das Gesäß des Menschen) 
Vraag 15 ALMELO 
- te weinig winterspek hebben: fout (want het gaat om gewichtstoename of -afname) 
 
Vraag 15 DRACHTEN 
Acceptabel zou ook moeten zijn: “dunner geworden”. 
 
Door te veel vet opgebouwd in de winter: 1 pnt (acceptabel is: de bestuurder is dikker 
geworden) 
Als het zitvlak vorm verliest door weinig winterspek/wintervet: 1 pnt (gewichtsafname wordt 
ook in “de kern van een goed antwoord” genoemd). 
Als je zitvlak zijn vorm verliest door weinig winsterspek: 1 pnt 
Als het zitvlak vorm verliest, dan vergrendelt het mechanisme automatisch en het voertuig 
blijft staan: 1 pnt 
Winterspek: 1 pnt 
Een oorzaak kan zijn dat je bent afgevallen: 1 pnt 
De oorzaak hiervan is de bestuurder, omdat de bestuurder opeens een ander 
lichaamsgewicht heeft, herkent de auto de bestuurder niet: 1 pnt 
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Vraag 15 GROOTEBROEK 
Het correctievoorschrift vermeldt -afname, is volgens ons (én de tekst) niet juist!  
 
Tekst 5 15 000 Volt statt Sternenhimmel 
Vraag 16 ALMELO 

• Als je dichterbij komt dan 1,5 meter krijg je een stroomschok: 1 pt.  

• Ze onderschatten en weten niet dat ze vanaf 1,5 m afstand al een schok kunnen krijgen: 1 
pt. 

• Antwoorden als Mensen moeten de kabels niet aanraken waar stroom doorheen gaat 
zijn onvolledig. Er ontbreekt um einen tödlichen Schlag zu erleiden: 0 pt. 

• Dat ze niet dichter dan 1,5 m in de buurt moeten komen van de spanningskabels: 1 pt. 

• Dat er op het spoor / rails, ook als er geen treinen rijden, een spanning staat van 15000 
volt: 0 pt (want kabels/bovenleiding is niet genoemd). 

• Als je binnen 1,5 meter komt, verhit je lichaam naar 20000 graden: 0 pt. (binnen 1,5 
meter van de bovenleiding ontbreekt). 

 
Vraag 16 DRACHTEN 
Bij het eerstgenoemde element volgens het correctiemodel moeten de onderdelen 
‘bovenleiding’ en ‘altijd/ook als de trein stil staat’ genoemd worden. 
 
- De hoofdleiding heeft standaard een spanning van 15.000 Volt, 65 keer meer dan in een 
stopcontact zit:1 pnt (‘standaard’ impliceert eigenlijk dat het altijd het geval is, of de trein nu 
rijdt of niet) 
- Dat er een spanning van 15.000 Volt op staat: 0 pnt 
- Als men de afstand van 1,5 meter overschrijdt, krijgt men een schok: 1 pnt (nog net 
acceptabel) 
- Mensen moeten de leidingen of delen niet aanraken om geen dodelijke klap te ondergaan: 
0 pnt (vanwege dubbele ontkenning) 
-Je moet een leiding of een deel ervan niet aanraken om de stroom te geleiden: 1 pnt 
(‘moeten’ in de betekenis van ‘hoeven’) 
- Bij 1,5 meter afstand functioneert het lichaam als een stroomgeleider en verhit zich tot 
20.000 graden Celcius: 1 pnt 
- Men weet niet dat je 1,5 meter afstand tot de stroom moet houden: 1 pnt 
- De afstand die je moet nemen van de spanningskabels: 1 pnt (nog net acceptabel) 
- In het bereik van 1,5 meter zul je de stroom nog voelen: 0 pnt 
 
Vraag 16 GROOTEBROEK 
Lln die antwoord geven dat er wel 15.000 volt op die leidingen staat: is ons inziens ook iets 
dat onbekend is: valide antwoord . 
Wij hadden liever gezien dat er in de vraag drie feiten werden genoemd, waarvan twee in 
het antwoord worden teruggevraagd, dan hadden veel meer lln punten verdiend. 
Bovenleidingen staan onder spanning (zonder altijd) is correct, want feitelijk juist. 
Harry wijst ons op algemene regel 5 blz 3: leerlingen die bij twee antwoordopties foutief 
vermelden dat het over een wagon gaat, daar mogen we bij de tweede optie het niet meer 
fout rekenen, dus is het antwoord correct! 
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‘Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.’ 
Deze vraag geeft door de veelheid aan verschillen in beschrijving veel onbevredigend 
nakijkwerk! 
 
Vraag 17 ALMELO 

• Het is misschien iemand anders idee geweest: 0 pt. (jongen / man ontbreekt, ‘iemand’ is 
te vaag) 

• Mogelijk was het een idee van en van de jonge mannen: 0 pt. 

• Het was een idee van de jongere mannen geweest: 0 pt. 

• Mogelijk was het ook een idee van de jonge mannen geweest: 0 pt.  

• Algemeen: telkens als er een meervoud werd gebruikt (‘mannen’): 0 pt. 
 
Vraag 17 DRACHTEN 
- Het had mogelijk het idee van de jonge mannen geweest kunnen zijn: 0 pnt 

Vraag 17 GROOTEBROEK 
We hebben uitgebreid alle mogelijkheden besproken. 

Vraag 20 GROOTEBROEK 
Vergezochte vraag! En heel tijdrovend en dan ook nog eens bij een te lang examen!! 
34/2 18/1 29/1 31/2 12/0 17/0 19/0 21/1 12/2 41/3 waren de scores = aantal lln / aantal 
correct antwoord. 
 
Tekst 7 Mit dem Essen spielt man doch! 
Vraag 23 ALMELO 
Tekst is leuk, maar vraag 23 is problematisch: twee keer een gat, achter elkaar in één zin. 
Talig gezien is dit aan de pittige kant.  
 
Tekst 8 „Gehst du Bus?” Kiezdeutsch gibt’s bald ohne Kiez 
Vraag 29 ALMELO 

• Scholieren zonder migratie-achtergrond: 0 pt. 

• Antwoorden als Berliner Schnauze: 0 pt. (want dit is citeren) 

• In het woordenboek vind je niet ‘Berliner Schnauze’; dat zorgt echt voor problemen in de 
beoordeling. Sommigen hebben dit vertaald met een ‘Berlijnse grote mond’. Daarom 
adviseren wij vertalingen van ‘Berliner Schnauze’ (snuit, grote mond etc.) ruimhartig te 
beoordelen.  

Vraag 29 DRACHTEN 

- Mensen met een grote bek in Berlijn (Berliner Schnauze): 0 pnt (nadruk ligt op mensen 
met een grote bek) 

- Berlijners die schelden: 0 pnt 
- Mensen zonder een migrantenachtergrond (de brutale Berlijnse kinderen): 0 pnt 
- Klasgenoten zonder migratieachtergrond: 0 pnt (te algemeen) 
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Vraag 29 GROOTEBROEK 
Antwoordmodel is incompleet! 
Graag goedkeuren: scholieren/klasgenoten/leerlingen zonder migratie-achtergrond. 
Er is hier veel meer achtergrondinformatie nodig om tot een goed antwoord te komen. 
Advies is de twee groepen waarvan ze heeft geleerd: mensen met en zonder migratie-
achtergrond. Dat doet ook recht aan de tekst namelijk. 
"Berliner Schnauze" is een begrip dat van leerlingen niet bekend geacht mag worden! 
De vragen hadden hier heel anders gesteld moeten worden! 
 
Vraag 30 ALMELO 
- Het is een mix van dialect en kenmerken van de moedertaal van migranten: 0 pt. (is niet 

concreet genoeg) 
- Geen grammatica in de zin: 0 pt. 
 
Vraag 30 DRACHTEN 
Opmerking: Ook in de Nederlandse grammatica is ‘artikel’ een gangbaar begrip voor 
lidwoord (zie de ANS, Algemene Nederlandse Spraakkunst). Ook de Van Dale noemt 
‘lidwoord’ als betekenis van ‘artikel’. Als je ‘preposities’ goed rekent, dan zou je ‘artikelen’ 
ook goed moeten rekenen. 
- Naamvallen en voorzetsels weglaten: 1 pnt (Ich bin jetzt Zoo, Gehst du Bus?) 
- Het weglaten van stukken zin en voorzetsels: 1 pnt 
 
Vraag 30 GROOTEBROEK 
Correctiemodel met slash ( / ):  als je er één noemt is het goed! Dit brengt veel 
onduidelijkheden met zich mee.. 
Acceptabel "het weglaten van woorden" zou weg moeten! "Woorden" is veel te vaag en het 
staat duidelijk in de tekst! 
 
Vraag 32 ALMELO 
- Dat de Turkse mensen in Duitsland ook Duitse grammatica en uitdrukkingen overnemen: 

1 pt. 
- Dat de Turkse taal zich aan de Duitse taal aanpast: 1 pt. 
- De Turkse overname van de Duitse grammatica: 1 pt. 
- Dat Duitsland het Turks sterk verandert: passabel (lange discussie). 
 
Vraag 32 DRACHTEN 
- In Duitsland verandert juist het Turks: 1 pnt 
- Duitsland verandert het Turks: 0 pnt 
- Het Turks wordt meer beïnvloedt door het Duits dan andersom: 1 pnt 
 
Vraag 32 GROOTEBROEK 
Het gaat hier om het verschijnsel dat in r. 56 wordt genoemd, namelijk: "dat Duits de Turkse 
taal meer beïnvloedt dan omgekeerd", de voorbeelden hoeven o.i. niet specifiek genoemd te 
worden. De vergelijking met de twee talen moet worden genoemd. 
 
Vraag 33 ALMELO 
-- 
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Vraag 33 DRACHTEN 
- Ze verschillen van mening over of dat de meeste lln nog wel een zin in het standaard Duits 
kunnen zeggen: 1 pnt 
- Over als iemand die Kiezduits spreekt wel weet hoe de zin echt zou moeten verlopen: 1 pnt 
- Wiese zegt dat de lln wel blijven weten hoe je iets in de standaard Duitse taal zegt, 
Marossek ist het daar niet mee eens: 1 pnt 
 
Vraag 33 GROOTEBROEK 
Ook hier maken de vele opties het antwoordmodel lastig toe te passen. 
 
Vraag 34 GROOTEBROEK 
Waarom is B goed?  "nicht mehr nur mit Berlin verbunden sein" zou het juiste antwoord 
moeten luiden. Nu lijkt het alsof er staat dat het Kiezdeutsch niet meer met Berlijn 
verbonden is, en dat is niet zo. Vraag schrappen dus, gewoon altijd punten toekennen. 
 
Tekst 10 Lederhosen-Donnerstag immer beliebter 
Vraag 36 GROOTEBROEK 
Optie 4: daar ontbreken de woorden "op het werk" 
Optie 5: daar moet voor de zin staan: “het doel ... is dat vrouwen ook klederdracht dragen”. 
Wij leren de lln de gehele bewering op juistheid te controleren, bij optie 4 en 5 moeten dus 
de antwoorden in het correctievoorschift niet en niet luiden! 
Bij stellingvragen graag duidelijke formuleringen! 
 
Tekst 11 Schaffen wir das Komma ab, Herr Runkehl? 
Vraag 38 ALMELO 

• beeldspraak: 1 pt. 
Uitleg: het combineren van leestekens tot een emoticon :-) (zoals links getypt) is een 
moderne vorm van beeldspraak. Dit komt ook in gewone teksten voor. Als je googelt naar 
beeldspraak, krijg je ook smileys e.d. Daarom is het antwoord ‘beeldspraak’ goed (het is een 
supermoderne betekenis van beeldspraak, maar zeker goed). Deze definitie geldt zowel voor 
emoji’s als voor emoticons. 

• Om emotie in je berichten te laten zien: 1 pt. (wij vinden dit een vorm van benadrukken / 
intensiveren) 

 
Vraag 38 DRACHTEN 
Onduidelijkheid over de vraagstelling/correctiemodel: Er wordt om ‘manieren’ gevraagd. In 
het tweede gedeelte van het correctiemodel staan ook antwoorden die geen ‘manieren’ zijn 
(maar redenen). 
- Emoticons: 1 pnt (wel wat kort door de bocht, maar dat is wat men gebruikt) 
- Voor de ruimte: 0 pnt (geen antwoord op de vraag) 
- Ze worden ingezet in een nieuwe samenhang: 1 pnt 
- Beeldspraak: 0 pnt 
- Veel uitroeptekens en vraagtekens: 1 pnt 
- Intensiever: 1 pnt (nog net acceptabel) 
- Om een boodschap duidelijker te maken: 1 pnt 
- Meerdere leestekens achter elkaar gebruiken om te overdrijven: 1 pnt 
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Vraag 38 GROOTEBROEK 
emoticon, smiley, emoji: correct 
intenser te maken: correct 
Tempo maken missen we in het antwoordmodel, staat ook in de tekst = woorden weglaten. 
 
Tekst 12 Diese Strafen drohen ignoranten Fahrradfahrern 
Vraag 40 ALMELO 

• Als de handen vrij zijn en de muziek niet te hard: 1 pt.  

• Als de oordopjes in je oor zitten, de handen vrij zijn en de muziek niet zo hard is dat je niet 
meer op het verkeer reageert: 1 pt.  

• Als je beide handen vrij hebt en de muziek niet te hard hebt staan zodat je op het verkeer 
kan reageren: 1 pt.  

 
Vraag 40 DRACHTEN 
- Leerlingen luisteren vaak via Spotify muziek en bedienen daarbij een playlist op hun 
telefoon. 
- In de alinea worden steeds telefoneren en muziek luisteren samengenomen. 
Om deze reden beginnen de leerlingen vaak met het handsfree rijden. 
 
Vraag 40 GROOTEBROEK 
Het gaat om het geluidsniveau! Helaas melden leerlingen hier ook vaak het feit dat de 
handen aan het stuur moeten en dan daarna met |en| het geluid niet te hard staat. Ze 
hebben het goed begrepen, maar bij één reden mag je helaas alleen het eerste deel van het 
antwoord goed rekenen. 
 
Deelnemers Almelo 
- Karel Tijhuis  Het Erasmus, Almelo  
- Marja Ritterfeld  Het Erasmus, Almelo 
- Freddy Walhof  OSG Hengelo (Bataafs Lyceum) 
- Erik Haandrikman  Het Noordik, Almelo 
- Emmy van Brussel Gerrit Komrij College, Winterswijk 
- Erik Kwakernaak  namens het bestuur van Levende Talen 
- Willeke Voskamp  Baudartius College, Zutphen 
- Agnes Dijkstra  Dorenweerd College, Doorwerth 
- Laura Hendrixen  Het Assink Lyceum, Haaksbergen l.hendrixen@gmail.com 
- Anouk Prijs  Bonhoeffer College   a.prijs@bc-enschede.nl 
 
Deelnemers Drachten 
C. Bisschops (De Lindenborg, Leek) 
K. van Woerkom (OSG Sevenwolden, Heerenveen) 
A. Banga (HAVO-top OSG Singelland/CSG Liudger, Burgum) 
G. Vruggink (RSG Ter Apel, Ter Apel) 
E. Verhoef (Dr. Aletta Jacobscollege, Hoogezand) 
G. Hermans (Drachtster Lyceum, Drachten) 
B. Postema (Drachtster Lyceum, Drachten) 
M.J. Klaver (Drachtster Lyceum, Drachten) 
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Boukje Harms (Trinitas College Heerhugowaard) 

Ronn Hettinga (Atlas College Hoorn) 

Harry van Beugen (Atlas College Hoorn) 

René Hordijk (Arte College Almere) 

Linda Brondsema (RSG Enkhuizen) 

Carin Wagenaar (RSG Enkhuizen) 

Irmgard Trabold (Martinus College Grootebroek) 

Karin Riepma (CSG Jan Arentsz Alkmaar) 

Rob de Boer (Trinitas College Heerhugowaard) 

Paul Stevelmans van het sectiebestuur Levende Talen 


