
Reactie CvTE vaststellingscommissie op vragen examenbesprekingen 
vwo 2022-1: 

 
 
Teksten: 
● Vanuit de bijeenkomsten wordt de lengte benoemd, in vergelijking met de voorgaande 

jaren: Bij lengte kan naar een aantal zaken worden gekeken: 
o Ten eerste de leeslast van de teksten, dit wordt verduidelijkt door het aantal 

woorden van de teksten bij elkaar op te tellen. Dit aantal is nagenoeg identiek aan de 
examens van voorgaande jaren. 

o Ten tweede wordt ervoor gezorgd dat het aantal teksten in het examen over de 
jaren/tijdvakken heen niet te zeer fluctueert. Bij vwo Duits was het aantal de 
afgelopen jaren  meestal 10 of 11 teksten. Zo ook nu. 

o Ten derde: Het aantal opgaven in 2022-1 is 40. Ook dat is vergelijkbaar met 
afgelopen jaren én overeenkomstig de richtlijn vanuit de constructieopdracht. 

o Ten vierde: De lengte van de scoreschaal bedroeg 51 scorepunten. Dat is iets meer 
dan de afgelopen jaren, maar nog een aantal punten lager dan het maximum dat  
daaraan is gesteld.  

o Ten slotte: Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk “observaties” oftewel 
leerlingprestaties binnen de gestelde examentijd te verzamelen, dit om een zo goed 
en betrouwbaar mogelijk meetresultaat te verkrijgen. Uiteraard mag daarbij echter 
geen (grootschalige) tijdnood ontstaan.  

o Conclusie voor dit examen: Uit de verschillende analyses hieromtrent komt bij dit 
examen geen tijdnood naar voren. 

 
Vragen:  
● Vanuit Grootebroek wordt een vraag over ‘de duim’ gesteld, nl. of het CITO daarmee 

rekening houdt. ‘De ‘duim’-regeling is een politieke beslissing en het CvTE en CITO gaan 
daar dus niet over. 

● Vraag 24:  
o Men vraagt zich af of ook antwoorden in het Duits goed gerekend mogen worden. Er 

staat nergens dat er geciteerd moet worden. Op pagina 2 van het vragenboekje staat 
- zoals altijd - dat open vragen in het Nederlands moeten worden beantwoord, dat 
geldt dus ook voor deze vraag. Bovendien is de gegeven aanvulzin ook in het 
Nederlands, wat ook suggereert dat de open plekken in het Nederlands moeten 
worden aangevuld. Vorig jaar is bij Duits vwo een aanvulling op het cv verstuurd over 
citeren/antwoorden in het Nederlands. De antwoorden in het Duits moeten worden 
fout gerekend. 


