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220601 

Levende Talen – sectie Duits 

 

Regionale examenbesprekingen centraal eindexamen Duits vwo 2022 

Cumulatief verslag Almelo, Drachten, Grootebroek, Nijmegen, 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.  

 

De besprekingen vonden in Almelo plaats op 24 mei 2022, in Drachten op 31 mei, in 

Grootebroek op 25 mei, in Nijmegen en vanuit Zwolle (online) op 30 mei. De namen van de 

deelnemers staan achter in dit document. 

 

 

Algemene indruk ALMELO 

• leuke, afwisselende teksten 

• open vragen soms verrassend 

• leerlingen op tijd klaar 

• in het algemeen een prettig examen. 

Wij hopen op een niet al te strenge eindterm.  
 
Algemene indruk DRACHTEN 
- Goed te doen, wel veel lange teksten. 
- Fijn dat de literaire tekst aan het begin van het examen stond. 
- Gevarieerde teksten. 
- Gevarieerde thema’s. 
- Vraag 24: slechte vraag. Het woord ‘wachtrij’ zet leerlingen op het verkeerde been. 
- Paar moeilijke open vragen, zoals vraag 7, 24 en 39. 
 
Algemene indruk GROOTEBROEK 
Het was een leuk examen, de teksten waren niet al te moeilijk, er was een fijne starttekst, 
goede literaire tekst, maar het examen was wel te lang! Geef leerlingen tijd om nog eens te 
lezen en antwoorden te heroverwegen! Waarom altijd die tijdsdruk? Als we willen dat 
leerlingen goed lezen, moeten ze daar ook voldoende tijd aan kunnen besteden! 
Het examen bevatte meer recente teksten dan het havo-examen. Bij de vraagsoorten 
kwamen veel stellingen voor, dit keer echter geen verbandvragen en geen citeervragen. 
Er zitten hier en daar lln bij die een vak duimen, zij brengen het gemiddelde flink omlaag. 
Houd het cito daar rekening mee? 
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Duits komt er i.t.t. de andere moderne vreemde talen altijd bekaaid af bij de normering met 
het CSE, hopelijk houdt CvTE hier rekening mee!! 
 
Algemene indruk NIJMEGEN 
Mild examen, tevreden over tekstkeuzes. Wel vaag bedachte vragen erbij. Leerlingen 
tevreden over teksten, ontevreden over vragen. Aan de lange kant, 51 punten met 3 
minuten per punt is meer dan 2,5 uur. 
 
Algemene indruk ZWOLLE 

• Lang examen: veel leerlingen hebben tot het einde gewerkt. Sommigen hadden het 
examen net niet af. 

• Jammer dat de duim-regeling van tevoren bekend was bij de leerlingen. Als leerlingen de 
duim leggen op Duits is dat teleurstellend en zorgt voor lage resultaten bij sommigen die 
het gemiddelde omlaag halen. 

• Leerlingen formuleren de antwoorden op open vragen soms erg krom. Taak weggelegd 
voor ons als docenten Duits of docenten Nederlands? 

• Positieve punten: 
o Het examen begon met een kleinere tekst om in te komen. 
o Er was een goede mix van actuelere teksten met net iets oudere. 
o De variatie van de teksten was goed. 
o De meerkeuzevragen waren evident. 

• Negatieve punten: 
o Er waren (te) veel wel/niet vragen. 
o De keuze voor de open vragen leek erg geforceerd, “aan de haren erbij gesleept”. 
o Veel slechte open vragen. 
o Zie opmerkingen bij vraag 24 en 25! 
o Wij zijn van mening dat vraag 24 geschrapt moet worden en dat bij vraag 25 

beide antwoorden goed gerekend moeten worden. 
 
 
 

Tekst 1 Lebensqualität 
 
Tekst 1 ALMELO 
Leuke binnenkomer. 

Vraag 1 GROOTEBROEK 
Goed te doen, fijne inkomer! 

 

Tekst 2: Die Liebe im Ernstfall 
 
Tekst 2 ALMELO 
Goed te doen. 

Tekst 2 GROOTEBROEK 
De literaire tekst was goed te doen, de beweringsvragen waren goed te beantwoorden 
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Tekst 2 NIJMEGEN 
Fijne tekst, stopt wel abrupt. 

 

Tekst 3: Es mangelt am Hintergrund  

 
Tekst 3 NIJMEGEN 
Fijne tekst. Leuk onderwerp. 

 
Vraag 3 ALMELO 
Open vraag was een uitdaging.  
Ook goed rekenen:  
- tekst gemoderniseerd 
- de tekst in begrijpelijkere woorden vertaald 
- eenvoudiger taalgebruik 
- hij maakt de dingen die worden gezegd minder gecompliceerd 
- literaire verhaal minder gecompliceerd maken 
- de literaire taal wordt minder lastig vertaald 
 
Fout:  
- als aspect taal niet genoemd is (bijv. hij maakt de werken minder ingewikkeld) 
- grappige taal 
 
Vraag 3 DRACHTEN 

- De taal in literaire werken minder gecompliceerd maken.    1 pnt 
- Sommer herschrijft de tekst, zodat jongeren het beter begrijpen   1 pnt 
- Een makkelijkere vorm van spraak       1 pnt 
- De poppetjes praten op dezelfde manier als de jongeren van vandaag/nu 1 pnt 
- Sommer versimpelt de tekst … waardoor het … makkelijker wordt om te begrijpen

           1 pnt 
- Hij versimpelt literatuur        0 pnt 

- Hij moderniseert de oude werken “so ein Schei, Ödi” zullen niet in het echte werk 
hebben gestaan.        1 pnt 

 

Vraag 3 GROOTEBROEK 
Niet makkelijk in één keer op te lossen, even goed zoeken was noodzakelijk. 
Onze goedkeuring voor: hij maakt de taal simpeler/ hij maakt de teksten minder moeilijk 
 
Vraag 3 NIJMEGEN 
Antwoordmodel biedt de nodige ruimte. ‘Taal’ moet in het antwoord gebruikt worden. 

Vraag 3 ZWOLLE 
Leerlingen hebben het antwoord op deze vraag op -tig verschillende manieren 
geformuleerd. Veel van deze formuleringen keuren wij goed als het de inhoud van het 
antwoord weergeeft. Voorbeelden: 
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- … moderne vertalingen van lastige teksten… 
- … het werk minder gecompliceerd maken … 
- … m.b.v. de manier van spreken … 
- … spraak minder ingewikkeld maken … 

 
Vraag 6 GROOTEBROEK 
Goed te doen. 

Vraag 7 ALMELO 
Deel 1 van de vraag: 

Laten gelden: 
- boeken die gaan over het menselijk bestaan gaan 
- boeken die zich bezig houden met het menselijk bestaan 
- vragen van het leven, levensvragen, zin van het leven 
- die over vragen over het menselijk bestaan gaan 
- stukken uitzoeken waar het over vragen over het zijn als mens gaat 
- grondvragen 
- gaat dieper in op de grondvragen van het menselijk bestaan 
- ‘aansprekende thematiek’ zit in het antwoordmodel, dus ook goed rekenen:  

o werken waar leerlingen geïnteresseerd zijn 
o vraagstukken die leerlingen interesseren 

- boeken die over het menselijk denken gaan 
 
Fout rekenen: 
- gaat over het menselijk leven 
 
Deel 2 van de vraag: 
Goed: 
- het woord ‘leren’ of iets dergelijks moet erin staan 
- beter argumenteren 
- leerlingen helpen met argumenteren 
- leerlingen moeten worden uitgedaagd om goed te argumenteren 
- leren beargumenteren 
- geordend argumenteren 
- school is uitgedaagd omdat jongeren verkort argumenteren 
 
Fout:  
- debatteren 
- discussiëren 
- meer argumenteren 
- jongeren laten argumenteren 
 
Vraag 7 DRACHTEN 
Leerlingen hebben problemen met de vertaling van “Grundfragen”. 
 
1e punt: 

- Werk uitdelen dat gaat over de hoofdvragen van het menselijk bestaan  1 pnt 
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- Vragen over het menselijk bestaan verwerken in de literatuur   1 pnt 
- Werken uitkiezen waarin het om het menselijk bestaan gaat   0 pnt 
- Werken uitkiezen die over grondvragen van het menselijk zijn gaan  1 pnt 
- Je moet werken uitkiezen waar het om de basis van het menselijk bestaan gaat 1 pnt 
- Literaire werken uitkiezen waarin het over vragen over de mens gaat  0 pnt 
- Door literatuur over kwesties van het menselijk zijn te laten gaan   1 pnt 
- Ze moeten boeken uitkiezen die over de grondvragen van menselijk leven gaan 0 pnt 
- Literaire werken behandelen over de basiskwesties van de mensheid  0 pnt 
- Ze moeten literair werk kiezen voor leerlingen, die leerlingen hun levensvragen 

beantwoorden         1 pnt 
2e punt: 

- Steunen bij argumenteren        1 pnt 
- School moet jongeren helpen met argumenteren     1 pnt 
- Ordelijk argumenteren        1 pnt 
- Jongeren moeten weer leren zich goed te verwoorden i.p.v. afgekort communiceren 

(passabel)          1 pnt 
- Laat jongeren argumenteren        0 pnt 
- Ze moeten leerlingen helpen met leren hoe ze zich beargumenteren (krom) 1 pnt 
- Om bezig te gaan met argumenteren zodat leerlingen weer volledig gaan 

communiceren, niet verkort.        1 pnt 
 
 
Vraag 7 GROOTEBROEK 
Deel 1 van de vraag: 

• Het alternatief dat het Cito geeft “kies bewust voor bepaalde zinvolle aansprekende thematiek” 
slaat volledig de plank mis: het staat gewoon niet in de tekst! 

• Het woord “grondvraag” in de antwoorden van de leerlingen keuren wij unaniem goed. 

• literatuur geven alsof het om het bestaan van de mens gaat = goed 

• Antwoorden met menselijk bestaan / het zijn van de mens /menszijn keuren wij goed. 

• Echter: mensheid is fout. 

• “Kies werken uit die jongeren interesseren” komt overeen met het antwoordalternatief van het 
Cito. 

Deel 2 van de vraag: 

• ordentlich vertaald met geordend vinden wij goed, is een synoniem van knap. 

• ordentlich vertalen met in volgorde is fout. 

• laat ze meer argumenteren / stimuleer het argumenteren zijn beide goed. 

• lln zijn niet meer gewend om goed te argumenteren (is geen advies, maar maakt wel duidelijk dat 
de tekst begrepen is). 

 
Vraag 7  NIJMEGEN 
Alles met (grondvragen over) menselijk bestaan goed geteld. Ook hier weer veel ruimte in 
antwoordmodel. 
“ordentlich” kan op meerdere manieren vertaald worden. Dat laten we dan ook toe. 
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Vraag 7 ZWOLLE 
Ook hier zijn weer allerlei verschillende formuleringen gebruikt. 

- … menselijk “welzijn”… goed 
- … leerlingen oefenen … goed 
- … grondvragen …  goed  

 
 

Tekst 4: Darf ich das? 
 
Vraag 8 ALMELO 
Makkelijk. 

Tekst 4 GROOTEBROEK 
Vraag 8, 9, 10, 11 en 12 zijn goed te doen. 
 
Vraag 9 NIJMEGEN 
Duidelijke alinea’s maken het verdelen van de vragen goed te doen. 
 

Vraag 9 ALMELO 
Ging goed. 

Vraag 10 ALMELO 
Iets lastiger, maar goed te doen. 

Vraag 11 ALMELO 
Een echte vwo-vraag. 

Vraag 12 ALMELO 
Makkelijk. 

 

Tekst 5: Morgen, morgen, nur nicht heute… 
 
Tekst 5 NIJMEGEN 
Leuke tekst. 

Vraag 13 ALMELO 
Gemakkelijk, goede vraag, snelle lezer trapt erin. 

Vraag 14 ALMELO 
Gemakkelijk. 

Vraag 15 ALMELO 
Gemakkelijk. 

Vraag 16 ALMELO 
Goed rekenen: 
- het woord ‘diagnose’ moet erin staan 
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- komen in een verkeerde categorie ziektes 
- krijgt een andere diagnose 
- dat de p. niet in de juiste ziekte worden geplaatst 
 
Acceptabel 
- patiënt wordt niet goed geholpen 
 
Fout: 
- p. minder taken kan voldoen 
- p. krijgt aanpassingsstoornis zoals depressie 
- stoornis zoals depressie 
- sprake van lusteloosheid 
- ze worden niet goed behandeld omdat ze als algemene patiënt gezien worden 
 
 
Vraag 16 DRACHTEN 

- De patiënt kan niet worden ingedeeld in een bepaalde categorie van psychische 
ziektes -> = geen passende diagnose       1 pnt 

- Dat ze voor iets anders een diagnose krijgen, maar dat dit vaak ook niet helpt. 
           1 pnt 

- De patiënt krijgt een behandeling die niet afgericht is op de procrastinatie-> niet 
goed geholpen         1 pnt 

- De patiënt kan niet worden ingedeeld in een bepaalde categorie van psychische 
ziektes           1 pnt 

- Dat artsen ze met andere ziektes moeten diagnosticeren    1 pnt 
- De patiënt krijgt een diagnose van depressie of angststoornis -> conclusie ontbreekt

           0 pnt 
- De klachten van patiënten worden gelinkt aan geestelijke ziektes zoals depressie

           1 pnt 
- Dat men vaak geholpen moet worden met een diagnose voor een 

aanpassingsstoornis of depressie       1 pnt 
- Dat artsen patiënten niet kunnen diagnosticeren met procrastinatie als stoornis 

           0 pnt 

- Ze worden gekoppeld aan de verkeerde psychische problemen/ziekten  1 pnt 

Vraag 16 GROOTEBROEK 

• een andere diagnose (gesteld)/verkeerd gediagnosticeerd is goed. 

• toevoegingen die het antwoord verkeerd maken (helaas) niet goed rekenen 

 
Vraag 16 ZWOLLE 
Veel verschillende formuleringen 
- … het onderliggende probleem is niet onderzocht … niet goed 
- … als er een concrete diagnose genoemd wordt … niet goed 
- … bij voorbeeld + concrete diagnose …   wél goed 
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Vraag 17 GROOTEBROEK 
Mooie vraag! 

 
 

Tekst 6: Ist Jagd ein blutiges Hobby oder gelebter Naturschutz? 
 
Tekst 6 GROOTEBROEK 
Gemakkelijk! 

 
Tekst 6 NIJMEGEN 
Weggever. Wel fijn zo halverwege het examen. 

Vraag 18 ALMELO 
Makkelijk. 

Vraag 19 ALMELO 
Makkelijk. 

 

Tekst 7 
 
Tekst 7 GROOTEBROEK 
Goed te doen. 
 

 

Tekst 8: Bitte, bleiben Sie dran, Sie werden gleich verbunden 
 
Vraag 20 GROOTEBROEK 
Goed te vinden in de tekst. 
 
Vraag 21 ALMELO 
Ondanks slecht geformuleerde vraag was het wel te doen, door wegstrepen. 

Vraag 22 GROOTEBROEK 
D is de afleider, duidelijk C.  

Vraag 23 GROOTEBROEK 
Makkie. 
 
Vraag 24 ALMELO 
Vraag onduidelijk geformuleerd; leerlingen moeten goed kunnen formuleren. 
 
Moet dit antwoord in het Nederlands of in het Duits? Er was verwarring bij de leerlingen. 
Sommige leerlingen hebben een woord of een woordgroep uit de tekst gehaald, omdat dit 
bij de vraag stond. Ze dachten dat het ging om citeren.  
Deze manier van vragen is nieuw.  
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Vraag: Mogen Duitse antwoorden in dit geval ook goed gerekend worden? Bijvoorbeeld: 
‘eine asymmetrische Kommunikationssituation’, ‘Gefühl der Ohnmacht’, ‘die schlecht 
gemachte Warteschleife‘ 
 
Deel 1 van de vraag: 
Goed:  
- gevoel van onmacht 
- machteloosheid 
- asymmetrische informatie (informatieachterstand) 
- gebrek aan informatie tijdens de telefonische wachtrij (geformuleerd bij het 2e 

antwoord, maar eigenlijk hoort dit antwoord bij 1) 
- minderwaardigheidsgevoel 
- gevoel van zwakte 
- het feit dat het bedrijf meer informatie heeft dan de klant 
- het niet weten hoeveel mensen erop wachten 
 
Fout: 
- lange wachttijd 
- onwetendheid 
- slechte communicatie 
- asymmetrie  
 
Deel 2 van de vraag: 
Goed: 
- lange en slechte (in dit antwoord is het woord ‘slecht’ aanwezig) 
- slecht 
- slecht georganiseerd 
- slecht gemaakt 
 
Fout: 
- lange 
- te lange 
 
Vraag 24 DRACHTEN 
- Slechte vraag 
- Als de antwoorden bij punt 1 en 2 zijn omgedraaid, dan 0 punten. De inhoud van de zin 

komt dan niet meer overeen met de inhoud van de tekst. De zin loopt dan niet meer. 
- Door het slechte correctievoorschrift bij punt 2, is een (norm)aanpassing op zijn plek. 
 
1e punt: 

- Onmacht          1 pnt 
- Het/een gevoel van minderwaardigheid -> ‘Unterlegenheit’ wordt in woordenboek 

ook vertaald met ‘minderwaardigheid’      1 pnt 
- Informatie-asymmetrie        1 pnt 
- Onwetendheid/tekort aan informatie (bedrijf weet meer dan klant)  1 pnt 

 
2e punt: 
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- Het antwoord ‘slecht” past niet in de zin: ‘een slecht telefonische wachtrij’ is geen 
correct Nederlands. 

- Het woord ‘Warteschleife’ is niet te vinden in een woordenboek. Het woord 
‘Schleife’ geeft een vertaling waar leerlingen niets mee kunnen in de context. 

 
- (hele) lange          0 pnt 
- slecht georganiseerde        1 pnt 
- slecht gemaakte wachtprocedure (woord ‘wachtprocedure’ is eigenlijk overbodig, 

maar de leerling heeft het wel goed begrepen wat een ‘Warteschleife’ is) 1 pnt 
- lange, slechte en onduidelijke       0 pnt 
- slechte en slome         0 pnt 

 

Vraag 24 GROOTEBROEK 
Deze vraag is te gekunsteld en veel te ver gezocht, te ingewikkeld met woord/woordgroep.  
Wij raden het CvTE aan deze vraag te schrappen! 
Wat is een slecht(e) vormgegeven wachtrij? Niemand (docent noch leerling) kan zich daarbij iets 
voorstellen. 
De frustratie bestaat uit de lange wachtrij, niet uit een slecht vormgegeven wachtrij. 
Informatieverschil keuren wij goed 
Antwoorden met: zwakker zijn, inferioriteit, onmacht, minder zijn keuren wij allemaal goed 
 
Vraag 25, 26 en 27 zijn goed te doen 

 
Vraag 24 NIJMEGEN 
Alle jaren tot nu toe was bij “het woord of de woordgroep” een citaat nodig. Ja, het is een 

Nederlandse zin, maar dit zorgt voor verwarring. Wij pleiten ervoor, ook bij Duitse 

antwoorden een punt toe te kennen. Wat is trouwens een woordgroep (zie ook eerder 

correctievoorschrift 2019 [?] waar een hele zin werd opgenomen als woordgroep) Wat 

willen we toetsen, tekstbegrip of Nederlands? 

Een “lange” telefonische wachtrij vinden wij goed. Een telefonische wachtrij kan niet slecht 

gemaakt zijn. 

Als 1 en 2 omgedraaid zijn, keuren we het toch goed. 

Vraag 24 ZWOLLE 
Wij vinden dit geen goede vraag: 
- Vraagstelling zeer onduidelijk (“woordgroep”) en foutief gesteld 
- De opdracht is dubbelzinnig geformuleerd 
- Je krijgt een kromme zin als je “de asymmetrische communicatie-situatie” invult 
- Geen goed Nederlands 
- Dus wachtrij is een verkeerde vertaling. Dat zorgt voor verwarring 
- Een “lange wachtrij” kun je niet organiseren, die ontstaat. 
- Een “Warteschleife” is geen rij. Dit is een “loop”, een soort rondje, geen rij. 
- “Loop” heeft wederom met tijd te maken. In de “Halve van Dale” wordt “wachtrij” 

uitgelegd met “overbruggingsperiode” → een periode heeft met “tijd” te maken. 
- → dan zou “lange” OOK goed gekeurd moeten worden! 
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- Deze vraag heeft niets te maken met het begrip van het Duits maar met het letterlijk 
nemen wat er in de tekst staat. 

- Een MC vraag had beter op zijn plek geweest. 
- Geen valide vraag!→ vraag verwijderen! 
 
Vraag 25 ZWOLLE 
Deze vraag is slecht gesteld: 
- Het antwoord op deze vraag is zeer discutabel. 
- Er moet veel gedetailleerd gelezen worden. 
- Signaalwoorden in de tekst zetten je op het verkeerde spoor. 
- Ja en nee kunnen allebei. 
- Een aantal collega’s kozen voor “ja” met de zin “Was aber, wenn …” 
- Hoe kan een leerling dit goed beantwoorden? 
- → Beide antwoorden goedkeuren! 
 
 

Tekst 9: So sieht es in der Psyche von „Ossi“ und „Wessi“ aus 
 

Vraag 28 GROOTEBROEK 
Het antwoord van de onderzoeker “Tsja….” maakt deze alinea minder interessewekkend, alleen door 
weg te strepen kom je op het goede antwoord. 
Vraag 29, 30, 31, 32, 33 duidelijk. 

Vraag 28 NIJMEGEN 
Leuk voor Nederlands, maar wat heeft dit met Duitse leesvaardigheid te maken? 
 
Vraag 29 NIJMEGEN 
Antwoord C is ook niet helemaal correct. “Einzigartig” is het niet, want er zijn meer 
langlopende onderzoeken (in andere disciplines). In combinatie met de thematiek is het wel 
uniek, maar qua looptijd niet. 
 
Vraag 34 ALMELO 
Leuke talige vraag. 

Vraag 34 GROOTEBROEK 
Angleichung is een moeilijk begrip. 

 

Tekst 10: Kobra-Effekt 
 
 

Tekst 11: Deutsche Konzerne steigen auf 
 
Vraag 39 ALMELO 
Goed: 
- kwaliteit van natuurwetenschap is hoog 
- hoge waarde van onderzoek 
- hogere innovatiesterkte door hogere waarde van onderzoeken 
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- waarde en aanzien van onderzoek 
- de hoge waarde van onderzoekers 
 
Acceptabel:  
- het verhogen van de natuurwetenschappelijke studies 
- kwaliteit van de natuurwetenschappelijke studies neemt toe (in het eerste gedeelde zit 

het goede antwoord) 
 
Fout: 
- de hoge functie van onderzoeken 
- natuurkunde-opleiding heeft hoge kwaliteit 
- de hoogopgeleide natuurwetenschappers in Duitsland 
- door goede ingenieurs 
- betere kwaliteit van lessen over natuurwetenschapen 
- goede onderzoek 
- onderzoek  
 

Vraag 39 DRACHTEN 
1e punt: 

- Goede ingenieuren op het gebied van natuurwetenschap    0 pnt 
- Kwaliteit van opleidingen zijn gestegen      1 pnt 
- De kwaliteit van natuurwetenschap is hoog -> gaat niet over opleiding  0 pnt 

 
2e punt: 

- Hoge waarde(n) van Duitse onderzoeken      0 pnt 
- De hoge waarde van onderzoek       0 pnt 
- Hoge functie van onderzoek        0 pnt 
- De waarde van onderzoek stijgt       0 pnt 
- Hoge waarde van onderzoek op het gebied van natuurwetenschap  0 pnt 
- Omdat ingenieuren een hoge waarde toevoegen aan onderzoek aan de innovatie 

           0 pnt 
- De hoge waarde en kwaliteit van onderzoek     0 pnt 
- Er zijn goede onderzoeken        0 pnt 
- De kwaliteit van onderzoek (verhoogd)      0 pnt 
- De grote betekenis van onderzoek       1 pnt 
- De hoge waarde aan onderzoek       1 pnt 
- De hoge betekenis aan onderzoek       1 pnt 
- De grote waarde van onderzoek in Duitsland     0 pnt 
- De grote waarde / betekenis van de onderzoeken die gedaan worden  0 pnt 
- De hoge staat van onderzoek       0 pnt 
- De hoogwaardige onderzoeken van ingenieurs     0 pnt 

 
Vraag 39 GROOTEBROEK 
Waarschijnlijk is tijdnood de oorzaak voor het slecht beantwoorden van vraag 39, als de leerlingen al 
op het antwoord kwamen, zien we dat het heel lastig was dit goed te formuleren. Aan het einde van 
een lang examen, moet dit niet meer van de leerlingen gevraagd worden. 
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• hohe Stellenwert is lastig te vertalen: te veel leerlingen verliezen hier punten. 

• hoge functie is fout, (grote) waarde (hoog in waarde) is fout 

• wordt hoog gewaardeerd, is/staat hoog in aanzien is goed, het gaat om prestige. 

• hoogwaardig onderzoek is fout, het gaat om het hoge aanzien dat het onderzoek heeft. 

Vraag 39 ZWOLLE 
-    Er waren veel foutieve antwoorden. De tekst was lastig. 
- Men had beter de teksten 10 en 11 om kunnen draaien, tekst 10 als afsluiter was een 

makkelijkere tekst geweest. 
- “onderwijs” en “opleiding” voor “Ausbildung” goed rekenen 
- “onderzoek van hoge/grote waarde” goed rekenen 
-  
Vraag 30 NIJMEGEN 
Een variant op “welke toon …”. Heeft Cito door dat ongeveer iedereen wel weet dat het 

‘sachlich’ is als dat antwoord erbij staat? 

 

 

Deelnemers Almelo 
Stef Hudepohl, Het Noordik Lyceum, Almelo (voorzitter) 
Marlies Mäkelburg, Assink Lyceum, Haaksbergen 
Fred Bouwhuis, Bataafs Lyceum, Hengelo 
Anita van het Hoge, Zevenlinden College, Dedemsvaart 
Agnieszka Kosmala, Vechtdal College, Hardenberg 
Freddy Walhof, Bataafs Lyceum, Hengelo 
Anouk Weerman-Prijs, Bonhoeffer College, Enschede 
Barbara Heeb Ostermann, Het Erasmus Lyceum, Almelo (notulist) 
 

Deelnemers Drachten 
Erwin de Vries, namens Levende Talen 
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Britta Ginsberg, Olympus College, Arnhem 
Tanja Margan, RGO College, Middelharnis 
Kristien Verhoeven, Segbroek College, Den Haag 
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Kees van Eunen, sectiebestuur Levende Talen Duits 
Sophia Sanders, Carolus Clusius College, Zwolle 
Antje Boessling, Carolus Clusius College, Zwolle (notuliste) 
 
 

 


