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EXAMENBESPREKING DUITS VMBO-TL 2022 

Dit document is een weergave van de landelijke online examenbespreking op 19 mei 2022 (15.00 –

16.15 uur). Een belangrijke opmerking vooraf: dit document vervangt niet het correctievoorschrift 

van het CvTE. Het biedt alleen houvast bij de correctie van open vragen. Het officiële antwoordmodel 

van het CvTE dient te allen tijde te worden gevolgd. Eventuele verdere kritiekpunten ten aanzien van 

het eindexamen kunnen te allen tijde aan het CvTE worden gemeld. 

Deelnemers waren: 

• Rik Heuvelmans, OOZ, Zwolle (verslag) 

• Miray Inci, stagiaire lerarenopleiding Duits Hogeschool Windesheim 

• Jim Voorhorst, OOZ, Zwolle 

• Paul Stevelmans, Alfa-college Groningen, namens de sectie Duits van Levende Talen 

{voorzitter) 

 

 

Tijdens deze examenbespreking zijn enkel de vragen besproken die discussie opleveren. Besproken is 

de redenering die de leerling moet maken om tot een juist antwoord te komen en de eventuele 

problemen die wij hierbij voorzien. Wij leven ons hierbij zoveel mogelijk in de leerling in en 

vertegenwoordigen de visie dat het examen ertoe dient te laten zien in hoeverre men vaardig is 

Duitstalige teksten te lezen en niet in hoeverre men vaardig is eventuele strikvragen foutloos te 

beantwoorden. De grote lijn zou volgens ons in de vraagstelling centraal moeten staan. 

Algemene bevindingen examen: 

• Over het algemeen zijn we tevreden over het examen. De meeste vragen, antwoordopties en 

antwoorden in het correctiemodel zijn eenduidig. Het examen ziet er overzichtelijk uit, sluit 

qua tekstniveau aan bij het niveau waarover een vmbo-4-leerling zou moeten beschikken en 

maakt een met zorg samengestelde indruk. De teksten zijn niet te lang en er is een mooie 

variatie qua tekstlengte in het examen aangebracht die de spanningsboog van de leerlingen 

op peil houdt.  

• Er wordt met een korte tekst (1 vraag) begonnen. Dit vinden wij zeer positief, aangezien de 

leerlingen er zo goed in kunnen komen. 

• Het is leuk dat er dit jaar een interview in het examen opgenomen is waardoor de leerlingen 

met diverse tekstsoorten in aanraking komen. In de tekstsoorten mag echter nog meer 

variatie aangebracht worden. 

• De gebruikte bronnen zijn ons grotendeels onbekend. De teksten bevatten geen storend 

dialect zoals dit bij bijvoorbeeld het havo-examen van dit jaar het geval was en waar deels 

dezelfde bronnen gebruikt zijn. 

• De thema’s van de teksten sluiten niet allemaal aan bij de belevingswereld van een vmbo-4-

leerling, die zich over het algemeen voor hele andere zaken interesseert dan voor 

bijvoorbeeld: het onderhoud aan vuurtorens, de netheid van een treinstation, onbekende 

alarmnummers óf het beroep van schaapsherder nu ten opzichte van vroeger. Wellicht dat 

het gebruik van onbekende bronnen hier deels de oorzaak van is. Teksten zoals Soll man alles 

in Chatgruppen bereden? of Hier spielt die Musik sluiten daarentegen wel aan bij de 

belevingswereld van de vmbo-4-leerling. 
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• Het is jammer dat er aan het einde van het examen geen opmerking staat die de leerlingen 

eraan herinnert te controleren of alle meerkeuzevragen daadwerkelijk ingevuld zijn. 

Hierdoor hebben diverse leerlingen onnodig punten laten liggen. Juist deze doelgroep zou bij 

dergelijke opmerkingen baat kunnen hebben. 

 

Reactie CvTE: 

Dit punt nemen we mee bij de evaluatie. Tot nu hebben we een dergelijk verzoek nog nooit 

gehad en als we dat bij Duits doen dan moet het ook bij de andere (vmbo)-examens 

doorgevoerd worden.  

 

• De duimregel wordt bij het vak Duits veelvuldig toegepast: waarom van te voren 

aangekondigd en niet achteraf?  

 

Reactie CvTE: 

Dit is een politiek besluit door de minister en valt buiten de bevoegdheid van het 

CvTE. 

 

Behandeling van de vragen en teksten: 

❖ Gesloten vragen 

Vraag 2 

Het betreft een moeilijke vraag waarbij vaak voor het (volgens Cito) foutieve antwoord D (In 

Deutschland darf dann keiner arbeiten) gekozen is. Wij zijn echter van mening dat antwoord D 

binnen de context van ‘winkels’ echter ook een goed antwoord betreft. Er wordt in de titel, in de 

inleiding en in de betreffende alinea waarnaar verwezen wordt (1) enkel over de detailhandel 

gesproken. Er worden geen andere beroepen als voorbeeld aangehaald. In de context van winkels 

wordt in de laatste zin vermeld dat winkels volgens de wet dicht moeten blijven (Das heißt, in 

Gesetzen steht: Die Läden müssen geschlossen bleiben). Met andere woorden: in Duitsland mag op 

zondag niemand werken. Dat hierop uitzonderingen gelden wordt pas in alinea (2) duidelijk. Naar 

alinea 2 is in de vraagstelling echter niet verwezen. Een leerling die zich strikt aan de opdracht houdt 

is hier dus in het nadeel. Wij adviseren antwoord D ook als correct antwoord in het antwoordmodel 

op te nemen. 

Reactie CvTE: 

Deze vraag is ook bij de Examenlijn binnen gekomen en het antwoord van de Examenlijn luidde: 

Antwoord D is niet correct omdat het daar genoemde antwoord In Deutschland darf dann 

keiner arbeiten / in Duitsland mag dan niemand werken veel meer omvat dan: Die Läden 

müssen geschlossen bleiben / De winkels moeten gesloten blijven (alinea 1). In veel 

branches, bijvoorbeeld bij de bakker, de kiosk, bij tankstations wordt wel gewerkt. 

Vraag 17 

Het betreft een moeilijke vraag die de nodige grammaticale kennis vergt om tot een correct 

antwoord te komen. Daarnaast vinden wij het gekozen plaatje bij de tekst zeer misleidend aangezien 

de leerlingen door het plaatje op het verkeerde spoor gezet worden (strikvraag). Er is vaak voor het 

foutieve antwoord A gekozen.  
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In de inleiding gaat het over Adrian Alejandro Wittwer. Hiernaar wordt met den Mann 

terugverwezen. In de eerste zin van alinea 1 staat: Still und klar liegt er da. Er verwijst naar een 

mannelijk woord. De zwemmer zou ‘stil’ kunnen liggen. Enkel het woordje klar maakt duidelijk dat 

het in deze zin over het water gaat. Echter: wij zijn van mening dat de leerlingen dit woordje niet 

kennen en de context het voor de leerling ook niet noodzakelijk maakt dit woordje op te zoeken.  

Op het plaatje is een mannelijke zwemmer te zien. In alinea 1 gaat het over Der 32-jährige 

Eisschwimmer. Er wordt ook over de Blausee gesproken, echter in combinatie met het lidwoord den. 

Er wordt zonder de grammaticale kennis dat het woordje Blausee in de 4e naamval staat en dus een 

mannelijk (der) woord is niet duidelijk dat het woordje er hiernaar zou kunnen verwijzen. Dat het 

woordje Blausee mannelijk is blijkt pas uit de antwoordopties (B der Blausee). Hiermee is dit een 

detailvraag terwijl de grote lijn centraal zou moeten staan. 

Kortom, er zijn veel aspecten die laten denken dat met er de zwemmer bedoeld is. Wij hadden hier 

een afbeelding van een uitgestrekt meer op z’n plaats gevonden. Wij adviseren hier in de normering 

rekening mee te houden door antwoord B ook als correct antwoord in het antwoordmodel op te 

nemen. 

 

Reactie CvTE: 

Antwoord B is het enige juiste antwoord en dat geeft het verslag ook al aan door te melden dat het 

woordje ‘klar’ niet van toepassing is op Wittwer maar wel op de Blausee. Er zal dus ook geen 

aanvulling op het correctievoorschrift gepubliceerd dat een fout antwoord ook goed gerekend mag 

worden. Pas als aantoonbaar is dat antwoord A ook een goed antwoord geweest zou zijn, dan 

hadden we die fout via een aanvulling hersteld.  

Wellicht is dit een hele moeilijke vraag gebleken, maar dat zien we in de toets- en itemanalyse bij 

de normering. Als heel veel kandidaten die vraag fout hadden gemaakt dan wordt dat 

verdisconteerd in de N-term. En als er toch een groep kandidaten is die de vraag goed geantwoord 

heeft, dan maakt deze vraag een goed onderscheid tussen de vaardige en de minder vaardige 

kandidaten. Door antwoord A ook goed te rekenen worden juist de vaardige kandidaten 

benadeeld omdat zij hebben laten zien waarom zij de meer vaardige kandidaten zijn.  

 

Vraag 38 

Het betreft een moeilijke vraag waarbij vaak het (volgens Cito) foutieve antwoord B gekozen is. Wij 

zijn van mening dat antwoord B binnen de context van alinea 2 ook correct is. In de tekst staat: Beim 

Fotografieren spielt das Licht eine große Rolle – die besten Fotos entstehen morgens. Das heißt: Früh 

aufstehen! Het woordje große duidt erop dat echter niet alleen het licht belangrijk is, maar dat er 

nog meer factoren een rol spelen die ervoor zorgen dat ’s ochtends de mooiste foto’s gemaakt 

kunnen worden en waarvoor het zich aldus loont vroeg op te staan. In de laatste zin van de alinea (2) 

waar in de vraag naar verwezen wordt staat: Die Touristen schlafen dann noch, also hat man die 

schönsten Plätze für sich. In antwoordoptie B staat: Weil die Landschaft dann noch ruhig aussieht. Dit 

antwoord is in zoverre correct dat er ’s ochtends geen toeristen zijn en je dan de mooiste plekjes 

voor je alleen hebt. Het landschap ziet er ’s ochtends (zonder toeristen) nog rustig uit. Wij adviseren 

antwoord B ook als correct antwoord in het antwoordmodel op te nemen. 
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Reactie CvTE: 

De vraag die gesteld wordt luidt: Aus welchem Grund steht Pelle regelmäßig sehr früh zum 

Fotografieren auf?  In alinea 2 is terug te vinden: Beim Fotografieren spielt das Licht eine große 

Rolle – die besten Fotos entstehen morgens. Das heißt: Früh aufstehen!  

Das heißt / dat betekent / dat houdt in: Vroeg opstaan! Vroeg opstaan is hier als conclusie 

aangegeven op de vraag waarom hij vroeg opstaat.  

Tevens is in de navolgende regels het onderwerp licht nog verder uitgewerkt: je rijdt nog in het 

donker naar de plaats van bestemming – en uiteindelijk kun je daar de zonsopgang fotograferen. 

Als bijkomend voordeel wordt in de laatste zin dan nog genoemd je dat je dan de mooiste plekken 

voor jezelf hebt, omdat dan de toeristen nog slapen, maar dat is niet de reden om vroeg op te  

staan. 

 

❖ Open vragen 

Vraag 6 

Gevraagd wordt: Als het over huiswerk gaat, spreekt Szilard zijn klasgenoten liever persoonlijk dan 

via de chat. (alinea 2) -> Waarom? Begin je antwoord met: Via de chat krijgt hij meestal … 

In de tekst staat: Wenn ich mal etwas schreibe, dann nur, weil ich eine Frage habe, etwa zu den 

Hausaufgaben. Aber darauf antwortet dann meistens gar keiner.  Correct is (volgens Cito) ‘geen 

antwoord (op zijn vragen)’. Het woordje meistens geeft echter ruimte. Mocht een leerling 

geantwoord hebben ‘minder snel en korter antwoord’, dan adviseren wij dit antwoord ook goed te 

rekenen aangezien de kern van dit antwoord overeenkomt met de inhoud van de tekst en het 

tekstbegrip centraal hoort te staan. Mocht een leerling echter geantwoord hebben ‘Via de chat krijgt 

hij meestal veel opschepperij en dat vindt hij zinloos’ dan keuren wij dit antwoord af, aangezien dit te 

veel van de letterlijke vertaling afwijkt waarnaar door Cito gevraagd wordt.  

Reactie CvTE:  

In de tekst staat nergens “minder snel en korter antwoord”. Er staat ook niets dat daarbij in de 

buurt komt. Daarom wordt dit antwoord niet goed gerekend.  

 

Vraag 13 

Gevraagd is: ein heile-Welt-Bahnhof (alinea 3) -> Wat bedoelt Marina hiermee? In het 

antwoordmodel staat: een station dat netjes is / een station zonder vandalisme / een station zonder 

graffiti en/of vuil. Wanneer een leerling antwoordt dat dit spottend/ironisch/sarcastisch bedoeld is 

omdat het zo / (bijna) te netjes is, dan adviseren wij dit antwoord eveneens goed te keuren, 

aangezien de leerling met dit antwoord aantoont de strekking van het betreffende tekstgedeelte 

begrepen te hebben. Dit geldt eveneens voor een antwoord als: Het is een ‘ongedeerd’ bijzonder 

station / een nieuw station zonder graffiti en bijna / geen vuil, aangezien het station anders dan veel 

andere stations veel schoner is / geen graffiti etc. bevat.  

 

Reactie CvTE:  

 

Deze vraag is ook bij de Examenlijn binnen gekomen en het antwoord van de Examenlijn luidde: 
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Het antwoord op de vraag is uit de context goed af te leiden zonder dat het woordenboek 

er aan te pas hoeft te komen (zie laatste zin “Keine Graffitis …..  freut sie sich” (alinea 3). 

Indien de leerling het antwoord uit de context afleidt, komt hij tot een van de in het 

correctievoorschrift geboden mogelijkheden.  

Mocht een leerling de uitdrukking heile Welt – perfecte, ideale wereld – wel kennen, zou hij 

deze uitdrukking in combinatie met het woord Bahnhof moeten kunnen vertalen in de zin 

van een van de in het correctievoorschrift gegeven mogelijkheden. Alleen ‘perfecte wereld’ 

is niet voldoende. 

Neemt een leerling het woordenboek erbij, zal hij in het doorsnee compacte woordenboek 

de term heile Welt niet tegenkomen.  

Zoekt hij vervolgens bij heil, vindt hij heel, gaaf, ongedeerd. Met behulp van deze vertaling 

zou hij alsnog tot een van de antwoorden de in het correctievoorschrift moeten kunnen 

komen, immers is de uitdrukking heil hier vast verbonden met het woord Welt en met het 

woord Bahnhof.  

Uit de toets- en itemanalyse zal straks de moeilijkheidsgraad van deze vraag in relatie tot 

de examenpopulatie blijken. Ook moeilijke vragen kunnen zeer waardevol zijn bij het 

maken van onderscheid tussen de meer en minder vaardige kandidaten. 

------- 

Aanvullend nog de opmerking: indien een leerling aangeeft dat het spottend / ironisch / 

sarcastisch bedoeld is, is dit niet correct. Immers staat er in de tekst: “Keine Graffitis…..  freut 

sie sich” (alinea 3). Indien dat spottend / ironisch / sarcastisch bedoeld geweest zou zijn, zou 

de persoon in de tekst niet blij geweest zijn over het feit dat het er schoon en netjes is.  

 

Vraag 21 

De vraag is over welke twee eigenschappen men als ijszwemmer volgens Wittwer nog meer moet 

beschikken behalve plezier hebben in zwemmen. In het antwoordmodel staat o.a. het antwoord 

‘goede (lichamelijke) conditie’. Wij adviseren ‘goed (lichamelijk) uithoudingsvermogen’ eveneens 

goed te keuren aangezien ook deze formuleringen aantonen dat de leerling de strekking van de tekst 

begrepen heeft. 

 

Vraag 28 

Er wordt bij deze vraag gevraagd om twee voorbeelden van die nervigen Störfaktoren des Shoppens 

te benoemen die in alinea 2 ter sprake komen. In het antwoordmodel staat o.a. ‘(zware) tassen 

sjouwen’. Wij zijn van mening dat ‘(te) zware tassen’ ook een correct antwoord betreft, aangezien 

centraal staat dat de tassen (te) zwaar zijn en niet het feit dat men daar ook nog mee moet sjouwen. 

Dit spreekt immers voor zich. Mocht een leerling echter als antwoordoptie genoteerd hebben ‘voor 

de voeten lopen’ dan adviseren wij dit antwoord af te keuren aangezien het aspect ‘wildvreemde’ in 

het antwoord van de betreffende leerling ontbreekt. 

 

Reactie CvTE:  

 

Het feit dat een tas zwaar is, is in deze alinea niet de storende factor. Het feit dat je er mee moet 

sjouwen wel: Schwere Taschen tragen.  Alleen (te) zware tassen is niet voldoende.  
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Wildvreemden alleen zijn ook geen storende factor, het feit dat je er tussen moet lopen/ dat de 

wildvreemden je voor de voeten lopen wél.   

 

 

Vraag 33 

De vraag luidt: Volgens Ruth hebben schaapherders te maken met het vooroordeel dat ze alleen 

maar op hun stok leunen. Met welk ander vooroordeel hebben ze ook te maken volgens Ruth? 

(alinea 3). Het antwoordmodel geeft aan dat ‘ze werken alleen bij mooi weer’ het correcte antwoord 

op deze vraag is. Mocht de leerling in plaats van dit antwoord een ruimer antwoord geven dat 

overeenkomt met de strekking van de alinea, dan adviseren wij dit antwoord ook goed te rekenen: 

Dat ze alleen buiten staan met schoon weer en de kudde dan buiten laten staan en de herder naar 

binnen gaat. 

Wij zijn van mening dat er in dezelfde alinea nóg een vooroordeel staat, namelijk: Lange galt sie in 

ihrem Beruf als Außenseiterin. Der Beruf des Schäfers war lange Zeit ein traditioneller Männerberuf. 

Es existieren außerdem schlimme Klischees über den Beruf des Schäfers (…). Men zou het feit dat het 

beroep lange tijd als ‘traditioneel mannenberoep’ bestempeld wordt eveneens als vooroordeel 

kunnen zien. Het wordt in de tekst niet duidelijk, tot wanneer dit namelijk het geval was. Spreekt 

men hier van drie jaar geleden of van dertig jaar geleden? Dit argument wordt versterkt door het feit 

dat de herder in kwestie een vrouw is. Het woordje außerdem geeft een opsomming aan. De 

leerlingen weten dat men bij een opsomming ook terug in de tekst kan kijken. Wij adviseren het 

cliché/stereotype dat het beroep van herder een mannenberoep betreft eveneens als correct 

antwoord in het antwoordmodel op te nemen.  

Reactie CvTE:  

De vraag luidt: Met welk ander vooroordeel hebben ze ook te maken volgens Ruth?                         

Het argument van het “traditioneller Männerberuf” wordt helemaal niet door Ruth genoemd. Het 

is de auteur van de tekst die dat stelt. Daarom is dit antwoord niet juist.  

 
Oproep 

We zouden het zeer waarderen als zich voor het nieuwe schooljaar meer examendocenten bereid 

verklaren deel te nemen aan het vmbo-overleg Duits. Mocht iemand hier interesse in hebben, dan 

dient men volgend schooljaar de nieuwsbrief en de website van de sectie Duits in de gaten te 

houden.  

 


