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Levende Talen – sectie Duits 

 

Regionale examenbespreking Almelo 

centraal eindexamen Duits vwo 2021 2e tijdvak 
 

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 bespreking vond online plaats in Almelo 24 juni 2021. Vier collega’s namen deel. Hun 

namen staan achter in dit document. 

 

Algemene indruk  

Redelijk goed te doen, plezierig examen met leuke teksten, de meningen verschillen of het 
moeilijker was dan tijdvak 1, er zijn leerlingen die aangeven dat het moeilijker is dan tijdvak. 
De meerderheid van de docenten (ook thuis op afstand) bij deze vergadering is van mening 
dat het iets moeilijker is dan tijdvak 1. 
 

Tekst 1: Berlin plant in Klubs Drogenumfrage 
Goede binnenkomer. 
 
Vraag 1  
Eigenlijk is het goede antwoord niet correct geformuleerd. Het goede antwoord op de vraag 

staat in het midden van de tekst en daar wordt eigenlijk niet naar verwezen. Het goede 

antwoord had moeten zijn: Dat men een onderzoek wil doen, waarmee men bepaalde 

dingen naar boven willen halen, zoals bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, etc. 

OF  

De vraag is niet goed gesteld. 

Dus: of de vraag had aangepast moeten worden OF de antwoorden. 

Hij gaat waarschijnlijk niet mis, omdat antwoorden BCD echt fout zijn. De echt goede 

leerlingen kunnen hier in de problemen komen.  

 

Tekst 2: Essen im Kostüm 
Goede tekst. 
 

Tekst 3 Hauptsache, gelikt 
Geen opmerkingen. 
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Vraag 7  
Aanwezigen vragen zich af waarom antwoord D niet ook goed kan zijn.  
Wij willen het CvTE vragen hier nog eens naar te kijken om vast te stellen dat D wel echt fout 
genoeg is (is antwoord D fout op basis van de tekst?). (Uitleg hierbij: Er staat in regel 1 ‘er 
zijn veel mooie en veel echt stomme ideeën’). Antwoord B is wel het beste, maar de 
aanwezigen willen dus graag een uitspraak over antwoord D. 
 

Tekst 4 Neurotechnik 
Geen opmerkingen. 
 

Tekst 5 Dieser Typ aus der zweiten Klasse macht mir Angst 
Geen opmerkingen. 
  

Tekst 6 Vom Mut, die Zukunft zu gestalten 
Heel saaie tekst, er had bovendien wel in de voetnoot mogen staan dat de Cebit sinds 2018 
niet meer bestaat. Eigenlijk hoort een tekst over een instantie die niet meer bestaat niet in 
het examen, of op zijn minst in een voetnoot dit duidelijk maken. Op zich is een saaie tekst 
ook verdedigbaar voor een vwo-examen. 
 

Tekst 7 Unterleuten 
Heel leuk fragment, dit fragment maakt ook nieuwsgierig hoe het verder gaat. Ook  
qua niveau prima in orde. 
 

Tekst 8  
Geen opmerkingen.  
 

Tekst 9 Und keiner geht hin 
Geen opmerkingen. 
 

Tekst 10 Studieren zu viele? 
Geslaagde tekst! Pro/contra ook mooi gekozen. Ook vraagstelling goed.  
Opmerkingen van 1 kandidaat verwijst naar een opmerking van de ander (vraag 38): goed! 
Deze vraag is ook een voorbeeld van een goede open vraag. Zou jammer zijn om hier een 
mc-vraag van te maken.  
 
Vraag 34  
Er wordt gevraagd 

"Mensen met een afgeronde beroepsopleiding zijn volgens het verdere pleidooi van 

Agarwala juist vaak in het voordeel ten opzichte van afgestudeerde academici. Ten aanzien 

van welke twee aspecten?" 

Vervolgens wordt in alinea 4 beschreven hoe veel Uni-Studenten een studie doen die niet 

past bij hun talent. Als ze dan stoppen hebben ze veel tijd verloren. 

De leerlingen (en ook ikzelf) schreven op: “Het voordeel is dat ze zelfvertrouwen hebben 

omdat ze een studie hebben gedaan die bij hen past en dat ze geen tijd verloren hebben." 
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Het antwoordmodel schrijft voor: "werkgelegenheid/kansen op de arbeidsmarkt" en 

"salaris".  

Deze twee aspecten denkt men te kunnen baseren op alinea 6: 

"Studien sagen einen nur schwach wachsenden Bedarf an Akademikern voraus, 

praxisorientierte Facharbeiter fehlen schon jetzt" (-> werkgelegenheid). 

"Klar, Ärzte oder Ingenieure verdienen besser als Facharbeiter; aber viele andere 

Akademiker verdienen weniger als ein Meister" (-> salaris). 

Met name met "salaris" hebben de aanwezigen een probleem: Er wordt immers letterlijk 

gezegd dat academici als artsen en ingenieurs veel meer verdienen dan "Facharbeiter".  Dan 

geldt dat voordeel t.o.v. academici uit de vraag maar heel beperkt.  

Dat we over het hoofd hebben gezien dat het om "afgestudeerde academici" moest gaan 

kun je verklaren uit het feit dat in alinea 4 studenten worden beschreven die met hun studie 

stoppen en vervolgens - met minder zelfvertrouwen en veel vertraging - een studie als 

"Meister" afronden. 

We vinden het een vage, onsportieve vraag met een voorgeschreven antwoord dat niet of 

maar ten dele klopt, terwijl er een opsomming van twee aspecten voor staat die ook te 

verdedigen is. 

We vragen het CvTE om zich over het bovenstaande te buigen en een oordeel te vellen. 

 

Tekst 11 Kwitt mit einer Million Kunden 
Niet een heel sterke tekst, geen bezwaar tegen, maar ook niet een tekst om blij van  
te worden.  
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Karin van der Zijden (Het Stedelijk Lyceum, Enschede) 
Stef Hudepohl (Het Noordik, Almelo) 
Kees van Eunen (sectiebestuur Duits Levende Talen) 
Karel Tijhuis (Het Erasmus, Almelo, notulist) 
 


