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190518 

Levende Talen – sectie Duits 

 

Regionale examenbesprekingen centraal eindexamen Duits vwo 2019 

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 11 collega’s deel aan de bespreking, in Drachten 9, in Grootebroek 6. Hun namen 

staan achter in dit document. De besprekingen in Almelo en Grootebroek vonden plaats op 

donderdag 16 mei, die in Drachten op vrijdag 17 mei 2019. 

 

Algemene indruk ALMELO 

Wij missen nog steeds de niveau-vermelding bij elke tekst en ook bij de vraagstellingen. 

N-termen zijn ook extreem laag en de cijfers daarmee zorgelijk. 

2018-I 0,3 

2018-II 0,2 

2017-I 0,5 

2017-II 0,5 

2016-I 0,4 

2016-II 0,4 

2015-I 0,5 

2015-II 0,5 

2014-I 0,2 

2014-II 0,2 

2013-I 0,0 

2013-II 0,3 

De teksten die in de examens zitten lijken niet meer te passen bij het niveau dat de leerlingen 

moeten halen. Dat is een klein beetje B1, een hele grote mik B2, en een klein beetje C1.  

Het examen Duits is een heel slechte reclame voor het vak Duits. Wij pleiten ervoor dat Cito en CvTE 

contact leggen met het Goethe-Institut, dat over de hele wereld het B2-niveau en C1-niveau toetst.  

 

Indruk gemiddeld aantal punten: 27, 28 (3), 29 (2), 30, 32. 

Leerlingen hebben véél lager gescoord dan tijdens de oefenexamens (8 punten lager) 

Te veel vragen, te veel lastige, geniepige vragen. 

Veel vragen niet beantwoord, idee te lang. 

Teksten wel leuk, vragen pittig. Leerlingen vonden het heel moeilijk. 

Frustrerend. 

Teksten waren behoorlijk lang, vragen en antwoorden waren van een heel pittig, hoog niveau.  
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Antwoordmogelijkheden lagen meerdere keren te dicht bij elkaar.  

Er waren zo veel teksten, zó lang. 

Het was een heel gepuzzel, telkens weer. 

Aanwezigen vonden dit examen zelf ook moeilijk. 

Het was sneaky, wat wordt er nu eigenlijk getoetst? Doig /Doige…. 

Het was een heel erg nadenk-examen. 

Leerlingen waren echt ‘over de zeik’, vonden het vreselijk.  

Je moest continu (echt continu) zoeken naar antwoorden.  

Het viel erg tegen. Het opzoeken was vervelend, je moest echt zoeken. 

Leerlingen die de afgelopen jaren goed waren in teksten, scoorden nu veel lager 

Bijna geen leerlingen waren eerder klaar … 

 

Aanwezigen vinden het heel erg, dat het een opeenstapeling van moeilijke vragen was. Door deze 

opeenstapeling wordt het examen per opstapeling exponentieel moeilijker.  

 

Vragen, die maar een paar leerlingen per klas goed hadden: 3, 5, 9, 15, 19, 20, 21, 27, 31, 34, 35, 36, 

39, 40  

 

Algemene indruk DRACHTEN 

- Ja/nee-vragen waren heel duidelijk. 

- Een aantal mc-vragen (bijv. vraag 1, 14, 18 ,22 en 35) worden zelfs door native speakers fout 

beantwoord. 

- Veel te lang examen, veel leerlingen in tijdnood. 

- Te hoog taalniveau, bijv. veel conjunctiefgebruik. 

- Gevarieerde, interessante en informatieve teksten. 

- Literaire tekst prima. Moet in het examen blijven! 

- Bij een aantal vragen (bijv. vraag 15, 21) moeten leerlingen weer (helemaal) terug in de tekst om 

het goede antwoord te vinden. Dit kost veel tijd. 

- Ontkennende vraag op het eind van het examen (vraag 42) is verwarrend voor leerlingen op het 

eind van zo’n lang examen. 

 

Algemene indruk GROOTEBROEK 
Algemene indruk: redelijk aansprekende teksten. Afwisselend. Moeilijkheidsgraad: redelijk. Echter 

na eerste correctieronde => Leerlingen voldoen niet aan verwachting van hun docent. Ingewikkeld 

examen. Verwachte, en veelvuldig geoefende onderwerpen (Nachhaltigkeit; Umweltschutz; 

Klimawechsel) ontbraken.  

Sommige vragen zijn complex, abstract, onduidelijk en leveren meer vragen op dan dat ze naar het 

juiste antwoord leiden, bijv. vraag 14.  

Lengte: eerste indruk: leerlingen hebben over het geheel genomen het examen af gekregen, maar 

hadden hun tijd helemaal nodig. Reactie van de leerlingen: “niet te doen; sluit niet aan bij wat we 

geoefend hebben”. 

Beoordelingsmodel: geeft heel veel mogelijkheden. De toevoegingen/opmerkingen leveren veel 

discussie op en zorgen eerder voor verwarring dan dat ze meer duidelijkheid scheppen. Voorbeelden 

hiervan komen bij de verschillende vragen aan bod. 
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Tekst 1 Othellotorte 

Vraag 1 ALMELO 

Heel veel leerlingen hadden deze vraag fout (ongeveer de helft). 

 

Vraag 1 DRACHTEN 

Het juiste antwoord komt niet overeen met de inhoud van de tekst. 

Dit was een negatieve binnenkomer voor de leerlingen. 

 

Vraag 1 GROOTEBROEK 

Er is geen Kernaussage. Deze tekst is te kort voor een Kernaussage. Op het oog een leuke korte tekst 

als opening; bij nader inzien een niet al te helder begin, waarmee kandidaten meteen onzeker 

gemaakt worden. 

 

 

Tekst 2 Hummeldumm 

Vraag 2 ALMELO 

- Stelling 1: verdekte conjunctief, 2e vraag examen. Wel heel pittig na de eerste vraag, die ook 

moeilijk was.  

- Stelling 5: is een foto ook een beschrijving? ….  

- Stelling 8: een aantal aanwezigen vinden dit wel erg ingewikkeld, je moet het interpreteren. Het 

staat indirect in de tekst.  

 

 

Tekst 3 Abitur wird einheitlicher – aber auch besser? 

Vraag 3 ALMELO 

Te moeilijk, erg weinig leerlingen die dit goed hadden. 

 

Vraag 5 ALMELO 

Wordt hier tekstbegrip gevraagd of tekstanalyse? Aanwezigen hebben moeite met deze vraag.  

 

Vraag 6 ALMELO 

Er is discussie over stelling 3. De bezwaren gaan over of de Kultusministerkonferenz dit idee zelf 

uitvoert. 

 

Vraag 7 ALMELO 

Te doen. Over hoe je ‘Bildungsstandard’ moet vertalen verschillen de meningen: wij adviseren, om 

hier ruimhartig mee om te gaan.  

- De leerlingen mogen nog kiezen welke opdrachten / welk examen ze gaan maken: 1 pt. 

- Scholieren kunnen zelf nog kiezen; het is nog niet verplicht: 0 pt. 

- Onderwijsstandaards: rekenen wij goed  

- Antwoorden met school: 0 pt.  

- Het is niet verplicht voor de leerlingen om de gemeenschappelijke opdrachten te maken: 1 pt.  

- De leerlingen kunnen kiezen tussen de Einheitsaufgabe en de Länderaufgabe: 1 pt  
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Vraag 7 DRACHTEN 

Bij pnt 1 moet er iets van ‘vakken’ in het antwoord staan 

- Er zijn nog geen onderwijsstandaarden voor bepaalde vakken: 1 pnt 

- Er is nog niet een opleidingsnorm voor alle vakken: 1 pnt (nog net acceptabel) 

- Er zijn nog maar voor 4 vakken normen bepaald waarop de universele examenopgaven gebaseerd 

kunnen worden, voor de rest van de vakken nog niet: 1 pnt 

- Er is nog geen gemeenschappelijke opleidingsstandaard/opleidingsnormen: 0 pnt (te vaag – ‘vakken’ 

ontbreekt) 

- Het zal nog lang duren voordat er een gemeenschappelijke standaard komt voor de opgaven: 1 pnt 

- Er worden nog maar vier vakken getoetst: 1 pnt 

- Er zijn geen gelijke eisen voor alle scholen voor alle vakken: 1 pnt 

- Nog niet voor alle vakken is het niveau gemeenschappelijk bepaald: 1 pnt 

- Het gaat nog maar om een paar vakken: 1 pnt 

- De scholieren kunnen zelf kiezen of ze een centraal examen willen of het locale examen willen 

maken: 1 pnt 

- Er kan gekozen worden door de leerlingen welk examen ze gaan maken?: 0 pnt (te vaag) 

- Sommige scholieren doen nog niet mee aan een centraal examen: 1 pnt (nog net acceptabel) 

- Niet alle provincies doen mee: 1 pnt 

- Leerlingen kunnen bij de examens kiezen: 0 pnt (niet compleet) 

- Scholieren kunnen hun eindexamen zelf kiezen: 1 pnt 

- Scholieren kunnen kiezen tussen de “einheits”-opgaven of de al bestaande “Länderaufgaben”: 1 pnt 

- Leerlingen kunnen kiezen of ze die examens maken: 1 pnt (klemtoon op ‘die’ verwijst naar 

‘Einheitsabitur’) 

- Leerlingen kunnen het werk zelf kiezen: 0 pnt 

 

Vraag 7 GROOTEBROEK 

Correctiemodel geeft veel mogelijkheden;  

• Essentiëel = niet voor alle vakken standaarden/normen/eisen  

• Studenten kunnen kiezen …  

Het correctiemodel verruimt het aantal mogelijkheden in de Opmerking aanzienlijk. 

 

 

Tekst 4 Ist nicht von mir 

Vraag 8 ALMELO 

Te moeilijk. 

 

Vraag 10 ALMELO 

Twee verklaringen, niet duidelijk te vinden en te omschrijven 

− De waardestijging is in de miljoenen: 1 pt  

− De werken van deze kunstenaars waren al heel duur: 0 pt 

− Wanneer een werk heel oud is, is het veel meer waard maar hier hebben de kunstenaars niets aan 
als ze dood zijn: 0 pt  

− De schilderijen zijn duurder omdat ze oud zijn: 0 pt  

− Oude kunstenaars zijn al overleden en hoeven zich niet meer voor hun werk te verantwoorden:  

− Wie de maker kent, kent ook de waarde: 1pt  
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Vraag 10 DRACHTEN 

- De kunstwerken van oude meesters zijn het meest in waarde gestegen en dus miljoenen waard: 1 
pnt 
- De waarde stijgt enorm: 0 pnt (te vaag) 
- Hun werken zijn meer waard: 1 pnt 
- Als de artiest bekend is bij groot volk dan wordt meer betaald: 0 pnt (hogere waarde) 
- Het heeft veel waarde: 0 pnt 
- De naam van de kunstenaar is belangrijker dan de kwaliteit: 0 pnt (waarde-aspect mist) 
- Die liggen in miljoenenbereik (ze zijn veel waard): 0 pnt (wie of wat?) 
- Oude kunstenaars kunnen zich niet meer bewijzen omdat ze dood zijn: 1 pnt 
- Ze leven (vaak) niet meer: 1 pnt 
 
Vraag 10 GROOTEBROEK 

We hebben ruim een half uur over deze vraag en dit stukje tekst (cq alinea 1) gesproken. Om vast te 

stellen: wat is nu precies het bedoelde mechanisme en hoe dit zich verhoudt tot r. 3 t/m 9. De tekst is 

niet helder en het kost verhoudingsgewijs te veel tijd. 

Diesen Mechanismus = ken je schepper dan ken je de waarde van zijn werk. + slechte werken van 

prominente kunstenaars kosten meer dan goede werken van minder bekende kunstenaars. Is dit het 

wat oude meesters treft? 

Het antwoordmodel geeft onbevredigende antwoorden: voorbeeld: het woordje “meest” is niet in 

overeenstemming met de tekst; maar biedt daarmee wel ruimte.  

 

Vraag 12 ALMELO 

Autorschaft: wanneer komt dit woord voor? Puzzelwoord Cito. 

 

Vraag 14 ALMELO 

Niet duidelijk, afstrepen om bij het goede antwoord te komen.  

 

Vraag 15 ALMELO 

Niet te doen, door erg weinig leerlingen goed gemaakt.  
- Alkohol: 0 pt  
- De tegenpartij beschuldigt Doig ervan een crimineel verleden te hebben en willen dit dan ook 
bewijzen en aantonen: 0 pt  
 
Vraag 15 DRACHTEN 

Veel leerlingen hebben deze vraag fout. 
- Ja, dat hij in het verleden crimineel was/crimineel gedrag had: 0 pnt (cirkelredenering) 
- Doig zou ervan beschuldigd worden ooit een gedetineerde te zijn geweest: 1 pnt 
 
Vraag 15 GROOTEBROEK 

Algemeen: weinig correcte antwoorden. 
 
 
Tekst 5 Warum Empathie schaden kann 
Vraag 21 ALMELO 
Lastige tekst. 
- Om toch vluchtelingen beperkt binnen te gaan laten: 0 pt 
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Vraag 21 DRACHTEN 
- Door te zeggen dat iedereen toegelaten kan worden: 1 pnt 
 
 
Tekst 6 Früher war alles schlechter 
Vraag 24 ALMELO 
Tekst 6: leuk! 
 
 
Tekst 7 Selbstfahrende Autos 
Vraag 25 ALMELO 
Tekst 7: leuk! 
 
 
Tekst 8 Cyber-Kriminalität in Deutschland 
Vraag 26 - 29 ALMELO 
Moeilijke vragen, veel denkwerk. 
 
Vraag 31 - 39 GROOTEBROEK 
In de vragen 31 – 39 zijn de scores laag. Wij vermoeden dat dit ligt aan tijdgebrek.  
 
 
Tekst 9 Sonne, Strand, Stress 
Vraag 35 ALMELO 
Niet te doen, wegstrepen van foute antwoorden, maar antwoorden hadden duidelijker moeten zijn.  

• Bij de vragen waar je meerder punten kunt halen moet er een eerlijke verdeling komen en mag 
het niet zo zijn als je vier van de acht vragen goed hebt je 0 punten krijgt.  

• De lengte van het examen is te lang, eigenlijk zijn het 55 vragen i.p.v. 42.  
 
 
Tekst 10 Sei kreativ! 
Vraag 42 DRACHTEN 
Slash-gebruik verwarrend in correctiemodel. 

- De ervarenen: 1 pnt (‘musici’ staan al in de vraag) 

- De ervaren improviseurs: 1 pnt 

 

 

Deelnemers Almelo 
Wendy van Londen (komt later) 
Stef Hudepohl 
Marja Ritterfeld 
Karel Tijhuis 
Freddy Walhof  
Paola Frek (komt later) 
Emmy van Brussel 
Erik Haandrikman 
Fred Bouwhuis 
Agnieszka Kosmala 
Harry Löwik 
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Deelnemers Drachten 

B. Assies (RSG Magister Alvinus, Sneek) 
C. Müller (Pieter Jelles Gymnasium, Leeuwarden) 
E. Verhoef (Dr. Aletta Jacobscollege, Hoogezand) 
G. Soet (CSG Liudger, Drachten) 
J. Plasier (RSG De Borgen/De Lindenborg, Leek) 
K. van Woerkom (OSG Sevenwolden, Heerenveen) 
G. Hermans (Drachtster Lyceum, Drachten) 
B. Postema (Drachtster Lyceum, Drachten) 
P. Stevelmans (sectiebestuur Duits Levende Talen) 
 

Deelnemers Grootebroek 

Irmgard Trabold (Martinuscollege Grootebroek) 
Sabine Venendaal (Copernicus, Hoorn) 
Linda Brondsema (RSG Enkhuizen) 
Carmen Becker (Werenfridus, Hoorn) 
Hen van Noortwijk (Werenfridus, Hoorn) 
Boukje Harms (Trinitas College, Heerhugowaard) 
 


