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BB-0063-a-21-1-o 

Examen VMBO-BB 

2021 
 
 
 

 Duits CSE BB 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 38 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 17 mei
13:30 - 15:00 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

1p 1 In Istanboel staan bijzondere automaten voor het inzamelen van lege 
statiegeldflessen. 
Wat maakt deze flessenautomaten zo bijzonder?  
A De opbrengst van het statiegeld gaat naar een hondenasiel. 
B In plaats van statiegeld wordt hondenvoer teruggegeven. 
C Van het statiegeld wordt het opruimen van hondenpoep betaald. 
 
 
 

 
 
Flaschenautomaten 
 
Pfandflaschenautomaten im Supermarkt spucken Pfandzettel aus. 
Die können dann an der Kasse gegen Geld getauscht werden. In 
Istanbul, der größten Stadt in der Türkei, wurden nun aber 
besondere Automaten in den Straßen aufgestellt. Wer hier Flaschen 
einwirft, bekommt kein Geld wieder. Das Gerät gibt Hundefutter aus. 
In Istanbul leben nämlich viele Hunde, die niemandem gehören. Die 
Automaten sollen sicherstellen, dass die Hunde genügend und 
gutes Essen bekommen. Und noch einen guten anderen Zweck 
erfüllen die Automaten: Weniger leere Flaschen landen auf der 
Straße. 
 
 naar: Dein SPIEGEL, Nr. 9/2014 
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Tekst 2 
 

2p 2 De tekst over Coco Chanel is in drieën opgedeeld.  
 Welke afbeelding past bij welk tekstgedeelte?  
Schrijf achter elk nummer van de tekstgedeeltes de letter van de juiste 
afbeelding.  
Let op: er blijft één afbeelding over. 
 
 

 Coco Chanel 
1 Coco Chanel wurde am 19. August 1883 in Frankreich geboren. Weil 

ihre Mutter früh gestorben ist, ist Coco in einem Kloster groß geworden. 
2 Im Kloster lernte sie das Nähen. Später arbeitete sie als Schneiderin im 

eigenen Modeatelier. Sie trug Hosen und kurze Haare: Mit dieser 
modernen Art war sie für viele Frauen ein Vorbild. 

3 Ihr berühmtestes Modell war ein Kleid, das sie das „Kleine Schwarze“ 
genannt hat. Heute gehört die Marke Chanel zu den größten 
Modefirmen der Welt. 

 
 
 
 
 
 
a 

 

 
 
 
 
 
b 

 
 
 
 
 
 

c 

 

 

 
 
 
 
 
d 

 
 
 naar: Geolino, Nr. 9/2018  
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Tekst 3 
 
Mathea brettert los 
 
(1) Die nächste Welle rollt heran! Mathea paddelt mit ihrem Surfbrett in 
Position. Dann spürt die 15-Jährige, wie sie die Wassermassen 
anschieben. Sie stellt sich auf, balanciert den Körper mit den Armen aus 
und brettert Richtung Strand. „Das fühlt sich an wie fliegen“, erzählt das 
Mädchen. „Wenn ich eine gute Welle erwische, habe ich den ganzen Tag 
ein Grinsen im Gesicht.“  
 

 
 
(2) Seit Mathea das erste Mal auf einem Board stand, gehört das Surfen 
zu ihr. Ein Strand zum Üben? Liegt direkt vor ihrer Haustür im 
kanadischen Tofino. Dort lebt Mathea mit ihren Eltern, nur eine Minute 
Fußweg entfernt vom Pazifischen Ozean. Jeden Tag klemmt sie sich ihr 
Surfbrett unter den Arm und geht ins Wasser. „Ganz egal, wie das Wetter 
ist“, sagt sie. Vor __5__ schützt sie spezielle Kleidung, die Mathea im 
Winter wie eine zweite Haut trägt. 
 
(3) Weil sie so viel trainiert, gehört sie inzwischen zu den besten 
Wellenreitern der Welt. Jedes Jahr reist sie umher und nimmt an 
Wettkämpfen in anderen Ländern teil. Eine Jury vergleicht dabei die 
Technik und das Tempo der Sportler. Bei den Surfmeisterschaften in Peru 
gewann Mathea vergangenes Jahr sogar eine Goldmedaille – als erste 
Kanadierin überhaupt!  
 
(4) Nun hat Mathea ein neues Ziel vor Augen: Die allerbesten 
Wellensurfer dürfen zum ersten Mal bei den Olympischen Sommerspielen 
mitmachen, dem wichtigsten Sportwettbewerb der Welt. „Ich will 
unbedingt mal für Kanada antreten“, hat sich Mathea vorgenommen. Ihre 
Chancen stehen ausgezeichnet. 
 
 naar: Geolino, Nr. 9/2018 
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1p 3 Wat maakt de eerste alinea duidelijk?  
A dat Mathea enorm van surfen geniet 
B dat Mathea het liefst alleen gaat surfen 
C dat Mathea pas sinds kort surft 
 

1p 4 Wat maakt het voor Mathea makkelijk om te surfen? (alinea 2) 
Daar waar ze woont, 
A is de zee vlakbij. 
B is het weer vaak gunstig. 
C wordt veel gesurfd. 
 

1p 5 Wat past inhoudelijk op de open plek in alinea 2? 
A aggressiven Fischen 
B Ermüdung  
C Kälte 
 

1p 6 Welke uitspraak over Mathea is juist volgens alinea 3? 
A Ze gaat binnenkort voor het eerst naar een internationale wedstrijd. 
B Ze is bij wedstrijden al vaak als beste geëindigd. 
C Ze reist veel om aan wedstrijden mee te doen. 
 

1p 7 Wat wordt duidelijk? (alinea 4) 
A Canada heeft de beste “Wellensurfer” van de wereld. 
B Mathea mag als “Wellensurfer” aan de Olympische Spelen meedoen. 
C “Wellensurfen” is een nieuwe olympische sport. 
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Tekst 4 
 

1p 8 Enkele fietsers in Toronto hebben een foamstick aan hun fiets 
vastgebonden. 
Wat is het doel hiervan? 
A om aandacht te vragen voor het grote aantal fietsongelukken 
B om meer fietspaden te krijgen in de stad 
C om veiliger te kunnen fietsen op de weg 
 

1p 9 Welke uitspraak over de schrijver van de tekst is juist? 
A Hij denkt erover om ook met een foamstick te gaan fietsen. 
B Hij laat zien dat fietsen met een foamstick gevaarlijk is.  
C Hij vindt het een goed idee om met een foamstick te fietsen. 
 
 
 
 
Eine Poolnudel1) im Verkehr 
 

 
 
Der Verkehr in Toronto, Canada, sieht so aus wie in den meisten 
Großstädten der Welt: Die Straßen sind voller Autos und die Radfahrer 
müssen aufpassen, denn nicht alle Autofahrer halten genügend 
Abstand. Jetzt haben einige Radfahrer sich etwas einfallen lassen: Sie 
klemmen sich eine Poolnudel auf den Gepäckträger, die etwa einen 
Meter weit zur Seite ragt.  
Ich finde es eine schlaue Lösung: Die Poolnudel ist billig, leicht 
anzubringen, gut zu erkennen und witzig. Radfahrer berichten, dass 
sie sich damit viel sicherer auf den Straßen fühlen. 
 
 naar: Dein SPIEGEL, Nr. 11/2018 

 

noot 1 Poolnudel: foamstick, drijvende ‘slang’ waarmee in het water oefeningen gedaan 
kunnen worden (zie afbeelding) 

Pagina: 8Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 BB-0063-a-21-1-o 7 / 20 lees verder ►►►

Tekst 5 
 

1p 10 Waarom smolt een ijsje niet, terwijl het in de zon lag? 
A Het ijsje bevatte veel kunstmatige stoffen. 
B Het ijsje bleek van plastic te zijn. 
C Het ijsje zat in een speciale verpakking.  
 
 
 
 
Wunderliches Eis 
 

 
 
Was passiert mit einem Vanille-Eis, das in der Sonne liegt? Klar, es 
schmilzt. Eine Mutter aus Los Angeles hatte im Supermarkt ein Eis 
gekauft und ihr Sohn ließ es im Garten liegen. Als die Mutter das Eis 
einen Tag später fand, sah es immer noch so aus, als war es frisch aus 
dem Gefrierfach gekommen. Dass das Eis nicht schmilzt, hat einen 
einfachen Grund: Wer sich die Zutaten anschaut, findet einen halben 
Chemiebaukasten. In diesem Eis steckt unter anderem ein Stoff, der zur 
Herstellung von Papier benutzt wird. Verboten ist der Stoff in den USA 
nicht – aber will man so etwas wirklich essen? 
 
 naar: Dein SPIEGEL, Nr. 9/2014 
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Tekst 6 
 

Mario Rispo: Deutscher singt auf Türkisch – und Istanbul 
ist begeistert 
 
Der Hamburger Mario Rispo lernte die türkische Musik kennen und lieben  
 
(1) Mario geht neben der Bühne auf und ab. Während seine sechs 
Begleitmusiker das Publikum auf seinen Auftritt einstimmen, trainiert Mario seine 
Stimme. Er trinkt einen Schluck Wasser und schaut einen Moment der Band zu, 
setzt die Flasche dann aber schnell wieder ab und geht weiter. Es ist kein 
Wunder, dass Mario so angespannt ist. Schließlich kommt es nicht alle Tage vor, 
dass ein Hamburger Künstler ein Istanbuler Publikum mit türkischen Liedern 
unterhalten soll.  
 
(2) Als Kind lernte der 39-Jährige durch türkische Spielkameraden in Hamburg 
die türkische Musik kennen. „Sie waren Türken und eine Mutter hörte den ganzen 
Tag Musik“, sagt Mario. „Mich hat das sehr angesprochen.“ Später sang er zum 
ersten Mal auf Türkisch auf einer Hochzeitsfeier. Und was als lustige Idee für das 
Hochzeitspaar gedacht war, entwickelte sich zu einer ernsthaften Ambition. 
 
(3) Mario studierte Gesang am türkischen Konservatorium in Berlin und arbeitete 
sein eigenes Programm aus. Im Frühjahr stellte er das erstmals in Deutschland 
vor. Die Erfahrungen sind ermutigend, so Mario. „Die Deutschen sind dankbar, 
auf ganz neue Weise an die türkische Kultur herangeführt zu werden. Und für die 
Türken ist es eine Sensation, dass ein Deutscher das macht.“ Mario ist der erste 
und einzige Deutsche, der sich an die musikalische türkische Liedkunst wagt. 
Inzwischen lebt er teilweise in Istanbul.  
 
(4) Mit seinen Liedern will Mario mehr Verständnis 
wecken zwischen den Deutschen und den Türken. 
„Ich habe den Eindruck, dass die negativen 
Erfahrungen im Vordergrund stehen“, sagt er. 
„90 bis 95 Prozent der Türken in Deutschland sind 
absolut integriert, aber das wird nicht 
wahrgenommen. Wahrgenommen werden nur die 
Probleme.“ 
 
(5) Die Zuschauer bei seinem Auftritt in Istanbul sind erstaunt und begeistert. 
Viele im Publikum klatschen und singen mit. Andere sind    15   , dass da ein 
Deutscher steht. „Der singt ja wie ein Türke“, sagt ein Zuschauer. Das ist die 
positivste Reaktion, die Mario bekommen kann. 
 
 naar: www.tagesspiegel.de, 22.06.2009 
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1p 11 Wat is de kern van alinea 1? 
A Mario heeft een vast ritueel bij zijn concerten. 
B Mario is voorzichtig met zijn stem. 
C Mario is zenuwachtig voor zijn optreden. 
 

1p 12 Hoe kwam Mario met de Turkse cultuur in aanraking? (alinea 2) 
A door zijn Duits-Turkse opvoeding 
B op een Turks feest 
C via Turkse vrienden 
 

1p 13 Wat wordt duidelijk uit alinea 3? 
A Duitsers en Turken moeten erg wennen aan Mario’s muziek. 
B Het is vernieuwend dat Mario als Duitser in het Turks zingt. 
C Voor Mario is het heel moeilijk geweest om Turks te leren. 
 

1p 14 Wat wil Mario met zijn liedjes bereiken? (alinea 4) 
Schrijf je antwoord in het Nederlands op. 
 

1p 15 Wat past inhoudelijk op de open plek in alinea 5? 
A beruhigt 
B enttäuscht 
C überrascht 
 

1p 16 In alinea 3 wordt beschreven dat de muziek van Mario wordt 
gewaardeerd.  
In welke alinea wordt dit ook nog duidelijk? 
A in alinea 2 
B in alinea 4 
C in alinea 5  
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Tekst 7 
 

1p 17 Wat voor soort tekst is dit? 
A een advertentie voor een geneesmiddel 
B een bijsluiter bij een medicijn 
C een oproep om proefpersoon te worden 
 
 

 
 
Leiden Sie oft an Erkältungen? 
 

In einer Studie wird der Einfluss 
eines Mundsprays auf 
Erkältungssymptome untersucht. 
 
Sie können an der Studie 
teilnehmen, wenn Sie unter 
anderem: 
 
 zwischen 18 und 70 Jahre alt 
 und generell gesund sind. 

 
Sie erhalten für die Teilnahme eine angemessene  
Aufwandsentschädigung. 
 
 

 
Anmeldung/Information 
www.proband-in-berlin.de 
info@proband-in-berlin.de 
0800 - 22 66 680 
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Tekst 8 
 

1p 18 Vechten met een lichtsabel is een nieuwe sport in Frankrijk.  
Waarom heeft de bond voor vechtsporten deze sport ingevoerd volgens 
de tekst? 
A omdat deze sport dankzij bepaalde films heel populair is 
B om jongeren te stimuleren deze sport te gaan doen 
C zodat er onder jongeren meer waardering voor deze sport komt 
 
 
 
 
Jedi1) kann mitmachen 
 

 
 
Der französische Fechtverband2) hat eine neue Sportart eingeführt: den 
Kampf mit Lichtschwertern. Diese Schwerter gibt es eigentlich nur in Star 
Wars-Filmen. Die Lichtschwerter können leuchten und zum Teil auch 
zischen und brummen. Sie können jedoch niemanden ernsthaft verletzen. 
Der Fechtverband will junge Leute für den anstrengenden Sport 
begeistern. „Die bewegen sich zu wenig“, sagte einer der Chefs des 
Fechtverbands, „und wenn, dann bewegen sie nur ihre Daumen.“ 
 
 naar: Dein SPIEGEL, Nr. 4/2019 

 

noot 1 Jedi: strijders met lichtsabels in de filmreeks Star Wars 
noot 2 Fechtverband: nationale sportbond voor schermen 
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Tekst 9 
 

Was Jugendliche nach dem Abschluss erwartet  
 
(1) Es ist der letzte Schultag für die Hauptschüler der Klasse 9HB an der 
Theodor-Heuss-Schule. Auch Jennifer und Alexandro haben ihren Abschluss 
gemacht. Jennifer möchte gerne an der Realschule1) weiterlernen. Für Alexandro 
kommt das nicht infrage, er will Bäcker werden. Insgesamt beginnen in diesem 
Jahr nur vier von diesen 40 Hauptschülern eine Lehre2). Die Mehrheit will 
versuchen, in den nächsten zwei Jahren den Realschulabschluss zu schaffen. 
 

 
 
(2) Es ist unmöglich, aber die beiden möchten die Zeit gerne zurückdrehen: „Ich 
würde in der 7. Klasse etwas ändern. Ich habe mich mehr für Jungs als für die 
Schule interessiert. Und dann bin ich auf die Hauptschule gekommen“, sagt 
Jennifer. „Ich würde meine Noten verändern, von der Grundschule an Gas geben 
und viel lernen“, sagt Alexandro. „Dann wäre ich in die Realschule gekommen 
und könnte Polizist werden.“ 
 
(3) In drei Wochen beginnt Alexandro eine Lehre als Bäcker. Damit er morgens 
um vier Uhr pünktlich in der Bäckerei ist, wird sein Vater ihn hinfahren. Einen 
Bus gibt es nicht. Bisher ist das Hauptproblem aber, dass Alexandro noch immer 
keinen Vertrag hat. Zwei Wochen später ist klar, warum: „Das mit der Ausbildung 
fällt aus“, erzählt Vater Adolfo: „Sie haben nicht genügend Lehrer.“ Alexandros 
Vater möchte jetzt, dass sein Sohn sich an einer Realschule anmeldet.  
 
(4) Für Jennifer hat die Schule wieder begonnen. Zusammen mit ihr versuchen 
2500 Schüler einen höheren Abschluss zu machen. Und dazu zählt jetzt auch 
Alexandro. Er nimmt es locker, doch Jennifer ist inzwischen verunsichert. Sie hat 
gehört, dass viele Schüler das erste Jahr nicht schaffen und aufhören.  
 

naar: www.stern.de, 10.10.2014 

 

noot 1 Realschule: havo 
noot 2 Lehre: beroepsopleiding 
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1p 19 Welke uitspraak is juist volgens alinea 1? 
De meeste leerlingen uit klas 9HB gaan na hun vmbo 
A een beroepsopleiding volgen. 
B meteen werken. 
C naar de havo.  
 

1p 20 “Es ist unmöglich, aber die beiden möchten die Zeit gerne zurückdrehen” 
(alinea 2)  
Wat zouden Jennifer en Alexandro allebei anders gedaan hebben? 
A beter nadenken over een beroep 
B meer moeite doen voor vriendschappen 
C meer tijd aan schoolzaken besteden 
 

2p 21 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met alinea 3. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Alexandro heeft er moeite mee om vroeg op te staan. 
2 Alexandro zal door zijn vader naar de bakkerij worden gebracht. 
3 Alexandro wacht nog op zijn contract. 
4 Er zijn te weinig docenten. 
 

1p 22 “doch Jennifer ist inzwischen verunsichert” (alinea 4)  
Wat is de oorzaak van Jennifers onzekerheid? 
A Alexandro wilde deze opleiding eerst niet gaan doen. 
B Er wordt verteld dat veel leerlingen voor het einde van de opleiding al 

stoppen.  
C Ze voelt zich slecht op haar gemak op een school met zo veel 

leerlingen. 
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Tekst 10 

 
Schäfer: ein uralter Beruf 
 
Schäfer ist einer der ältesten Berufe der Welt. Heute sind Schäfer 
und ihre Herden1) wichtige Naturschützer 
 
(1) Schafherden können ziemlich groß sein: Eine Herde von 300 bis 400 
Schafen ist ganz normal. Immer alle im Blick zu behalten ist gar nicht so 
einfach. Deshalb haben die Schäfer oft einen Hund mit dabei, der ihnen 
hilft, auf die Schafe aufzupassen. Er sorgt dafür, dass die Schafe in einem 
bestimmten Gebiet bleiben. Sobald die Schafe die Wiese verlassen, gibt 
der Schäfer ein Kommando, der Hund rennt los und treibt die Schafe 
wieder zurück auf die Wiese. 
 
(2) Schäfer kennen ihre Schafe ganz genau. Sie können die Tiere an den 
Augen, den Ohren oder der Wolle voneinander unterscheiden. Die 
Schäfer hüten ihre Herde das ganze Jahr, sieben Tage die Woche, von 
morgens bis abends. Nur wenn im Frühjahr die kleinen Lämmchen 
geboren werden, sind die Schafherden im Stall untergebracht. Das ist für 
den Schäfer einfacher. Im Sommer fressen die Tiere das Gras von den 
Wiesen. Da kann es schon mal vorkommen, dass an einem Tag eine 
Wiese, so groß wie ein Fußballfeld, abgefressen wird. Dann müssen 
Schäfer und Herde eine andere Wiese suchen. Im Winter essen Schafe 
neben Gras auch Heu, das sie vom Schäfer bekommen. Auch kümmern 
sich die Schäfer um die Gesundheit der Tiere.  
 
(3) Als es noch keine Maschinen 
gab, war der Beruf des Schäfers 
noch    25   . Die Tiere müssen 
nämlich regelmäßig geschoren 
werden. Heutzutage schert man 
die Schafe mit einer Art 
Rasierapparat, früher haben die 
Schäfer das mit einer speziellen 
Schere gemacht. Dann muss die 
Wolle gewaschen und getrocknet 
werden. Danach wird sie mit 
speziellen Kämmen so lange gebürstet, bis sie glatt ist. Mittlerweile gibt 
es auch Maschinen, durch die man die Schafswolle drehen kann, damit 
sie glatt wird und verarbeitet werden kann.  
 
 naar: www.br.de, 26.04.2018 

 
noot 1 Herde: kudde (hier van schapen) 
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1p 23 Wat maakt alinea 1 duidelijk? 
A Een herder moet veel dieren in de gaten houden. 
B Een herdershond moet leren geen schapen aan te vallen. 
C Het duurt een tijdje totdat herder en hond goed samenwerken. 
 

3p 24 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met alinea 2. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Herders weten welke schapen bij hun kudde horen. 
2 De meeste schapenkuddes trekken het hele jaar door rond. 
3 Zieke schapen blijven in de stal om verzorgd te worden. 
4 Soms worden schapen ingezet om sportvelden te onderhouden. 
5 In de wintermaanden krijgen de schapen extra voedsel. 
 

1p 25 Welk woord past inhoudelijk op de open plek in alinea 3? 
A gefährlicher 
B schwerer 
C ungesünder 
 

1p 26 Welke uitspraak over schapenwol is juist volgens alinea 3? 
A De wol moet in de zon drogen. 
B Het is beter om wol met de hand te ontwarren dan machinaal. 
C Het is veel werk om wol klaar te maken voor gebruik. 
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Tekst 11 
 

1p 27 Welke uitspraak is juist volgens alinea 1? 
A De panda-tweelingen in Berlijn zijn kleiner dan panda-eenlingen. 
B Er is nog niet eerder een panda in Duitsland geboren. 
C In Duitsland zijn een mannetjes- en een vrouwtjespanda geboren. 
D Voor zover bekend bestaan er geen andere panda-tweelingen. 
 

1p 28 Wat wordt duidelijk over de panda’s in Berlijn in alinea 2? 
A De dieren zijn maar tijdelijk in Duitsland. 
B De jongen worden over enkele jaren verkocht. 
C De ouders moeten nog meer nakomelingen krijgen. 
 
 
 
 
Pandas geboren 
 
(1) BERLIN – Im Zoo hat eine Panda-Bärin Zwillinge bekommen.  
Es ist das erste Mal, dass in Deutschland Panda-Bären geboren sind. 
Pandas sind bei der Geburt ungefähr so groß wie Hamster. Sie 
haben fast keine Haare und sind noch blind. Man kann auch noch 
nicht sagen, welches Geschlecht sie haben – also ob sie männlich 
oder weiblich sind. 
 

 
 
(2) Die noch jungen Panda-Eltern sind seit Sommer 2017 im Berliner 
Zoo. Die Bären kommen aus China. China leiht die Bären für 15 
Jahre an Deutschland aus. Auch die beiden Babys bleiben nicht in 
Deutschland. Sie sollen 4 Jahre hier bleiben. Danach werden sie 
nach China gebracht. 
 
 naar: www.nachrichtenleicht.de, 06.09.2019 
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Tekst 12 
 

1p 29 Waarom is een man in Münster naar de gevangenis gebracht? 
A Hij had brutale gebaren naar agenten gemaakt. 
B Hij kon een openstaande boete niet meteen betalen. 
C Hij was een voortvluchtige misdadiger. 
 
 
 
Zu freundlich gegrüßt  
 
MÜNSTER – Weil er die Bundespolizei grüßte, sitzt ein Mann nun im 
Gefängnis. Der Mann hatte so auffällig zugewunken, dass ein 
Beamter nachfragte, ob man sich kannte. Der 33-Jährige hatte 
daraufhin geantwortet: „Ja, Sie haben mich doch vor sechs Jahren 
festgenommen“.  
 

 
 
Grund genug für die Polizisten, den Ausweis des Mannes zu 
kontrollieren. Ein Volltreffer, denn der Mann musste nach einer 
Verurteilung noch eine Geldstrafe bezahlen. Da er diesen Betrag bei 
der Festnahme am Samstag nicht zahlen konnte, wurde er in das 
Gefängnis von Münster gebracht.  
 
 naar: www.goettinger-tageblatt.de, 28.05.2018 
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Tekst 13 
 
Familie ist das Beste 
 
Die Berlinerin Lisa Reichert (17) erzählt über Schule, Jungs-Freunde 
und ihre Mutter 
 
(1) Die Schule hat mir schlecht 
gefallen. Ich hatte den Abschluss 
nicht geschafft, denn ich hatte oft 
den Unterricht geschwänzt. Das 
Projekt Produktives Lernen hat 
mich gerettet. Da hat man zwei 
Jahre lang in der Woche nur zwei 
Tage Schule, den Rest der Zeit 
macht man Praktika1). Wir hatten 
Lehrer, die haben alles so lange 
erklärt, bis es der Letzte 
verstanden hatte. So konnten alle mitkommen. Ich habe mir ganz 
besonders viel Mühe gegeben, weil ich dankbar war, an dem Projekt 
teilnehmen zu können.  
 
(2) Für mein erstes Praktikum bin ich in einen Kindergarten gegangen. 
Kinder mag ich sehr. Später war ich in einer Autowerkstatt, aber da haben 
sie mich nur den Boden wischen lassen. Das ist also nichts für mich. Im 
Altenheim habe ich den Leuten Essen gebracht, mich zu ihnen gesetzt 
und über ihr Leben gesprochen. Ich mochte das, aber ich kann mir nicht 
vorstellen, jetzt Altenpflegerin zu sein. Dann doch eher was mit Kindern. 
 
(3) Neben der Schule sind mir meine Freunde sehr wichtig. Es sind nicht 
viele. Ich kenne viele Menschen, aber man braucht nur zwei, drei gute 
Freunde. Mit denen man über alles reden kann: über Eltern, Schule, 
Beziehung. Ich hatte schon immer Jungs-Freunde und verstehe nicht, 
warum man sagt, dass Männer und Frauen nicht befreundet sein können.   
 
(4) Ich will in meinem Leben alles selbst schaffen. Wie meine Mutter. Sie 
ist geschieden, aber hat nie aufgegeben: Sie hat gekellnert, war 
arbeitslos, hat umgeschult, Krankenschwestern unterrichtet und jetzt ist 
sie Chefsekretärin. Meine Mutter ist mein Vorbild. Sie hat alles selbst 
gemacht. Mit mir und mit den Jobs. Ich möchte auch mal eine Familie 
haben. Meine Eltern und Großeltern haben mir immer das Gefühl 
gegeben: Familie ist das Beste, da kannst du immer hin. 
 
 naar: www.zeit.de, Ausgabe 45, 2016 

 
noot 1 Praktika machen: stage lopen 
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1p 30 Waarom was Lisa erg gemotiveerd tijdens het project Produktives 
Lernen? (alinea 1) 
A omdat ze hier de docenten erg aardig vond  
B omdat ze hier graag aan wilde meedoen 
C omdat ze hier haar laatste kans op een diploma kreeg 
 

1p 31 In alinea 2 noemt Lisa drie verschillende beroepen: 
a Mitarbeiterin in einem Kindergarten 
b Mitarbeiterin in einer Autowerkstatt 
c Altenpflegerin 
 Hoe groot is de kans dat Lisa deze beroepen gaat uitoefenen? 
Schrijf de letters van de beroepen (a, b en c) achter de nummers 1, 2 en 3 
in de uitwerkbijlage.  
 

1p 32 Welke mening heeft Lisa over vriendschap? (alinea 3) 
A Hoe meer vrienden je hebt, hoe beter. 
B Jongens en meisjes kunnen heel goed vrienden zijn. 
C Met vrienden moet je vooral leuke dingen doen. 
 

1p 33 Welke uitspraak over Lisa past bij alinea 4? 
A Lisa bewondert haar moeder erg. 
B Lisa’s grootouders wonen dichtbij.  
C Lisa wil hetzelfde beroep uitoefenen als haar moeder. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 14 
 

1p 34 Welke uitspraak past bij deze vacaturetekst voor heftruckchauffeur? 
A Er wordt een medewerker gezocht voor tijdelijk werk. 
B Er wordt een opleiding aangeboden met aansluitend een baan. 
C Er wordt iemand gezocht die dit werk al gedaan heeft.  
 
 
Wir suchen für unseren Auftraggeber aus Neumarkt einen 
Gabelstaplerfahrer (m/w) mit Berufserfahrung. 
 

Gabelstaplerfahrer (m/w) 
 
Was wir Ihnen bieten:  
 Eine Festanstellung, Vollzeit, ab sofort 
 Unfallversicherung mit Versicherungsschutz ab dem 1. Arbeitstag für 

Arbeits- und Wegeunfälle  
 Weiterbildungsmöglichkeiten  
 Einen einfachen und schnellen Einstieg  
 

Was Sie erwartet:  
 Be- und Entladen von LKWs mit 

Frontstapler 
 Arbeiten im Innen- und Außenlager  
 Innerbetrieblicher Transport  
 Hochregal bis 4 m 
 

Was Sie mitbringen: 
–  Fähigkeit(en): 

Beladen, Entladen: Grundkenntnisse 
Gabelstapler (Diesel-, Benzin-, Elektro-, Gas-): Grundkenntnisse 

–  Persönliche Stärken: 
Ganzheitliches Denken, Motivation / Leistungsbereitschaft, 
Zuverlässigkeit 

 
Ihr Profil: 
 Berufserfahrung als Gabelstaplerfahrer  
 Berufserfahrung im Hochregallager wünschenswert  
 
 naar: www.jobware.de, 2018 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2021 
 
 
 

 Duits CSE BB 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Flaschenautomaten 
 

 1 A B C 
 
 

Tekst 2  Coco Chanel 
 

 2  
cijfer 

tekstgedeelte 
letter afbeelding 

1  
2  
3  

 
 

Tekst 3  Mathea brettert los 
 

 3 A B C 
 

 4 A B C 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C 
 

 7 A B C 
 
 

Tekst 4  Eine Poolnudel im Verkehr 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C 
 

A B C D  A B C D   X B X A B C D   X of of 
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Tekst 5  Wunderliches Eis 
 

 10 A B C 
 
 

Tekst 6  Mario Rispo: Deutscher singt auf Türkisch – und 
      Istanbul ist begeistert 

 
 11 A B C  

 
 12 A B C  

 
 13 A B C 

 
 14  

 .................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 

 15 A B C   
 

 16 A B C  
 
 

Tekst 7  Leiden Sie oft an Erkältungen? 
 

 17 A B C 
 
 

Tekst 8  Jedi kann mitmachen 
 

 18 A B C 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 
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Tekst 9  Was Jugendliche nach dem Abschluss erwartet 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C 
 

 21  
 wel niet 
1   

2   

3   

4   
 

 22 A B C 
 
 

Tekst 10  Schäfer: ein uralter Beruf 
 

 23 A B C 
 

 24  
 wel niet 
1   

2   

3   

4   

5   
 

 25 A B C 
 

 26 A B C 
 
 

Tekst 11  Pandas geboren 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C 
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Tekst 12  Zu freundlich gegrüßt 
 

 29 A B C 
 
 

Tekst 13  Familie ist das Beste 
 

 30 A B C 
 

 31  
 beroep 
1  grootste kans  

2  redelijke kans  

3  kleinste kans  
 

 32 A B C 
 

 33 A B C 
 
 

Tekst 14  Gabelstaplerfahrer (m/w) 
 

 34 A B C 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2021 
tijdvak 1 

 
 

 Duits CSE BB 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 

Pagina: 28Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0063-a-21-1-c 2 lees verder ►►►

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
 

NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Flaschenautomaten 
 

 1 B 
 
 

Tekst 2  Coco Chanel 
 

 2 maximumscore 2 
1 d 
2 b 
3 a 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie antwoorden juist 1 
indien minder dan drie antwoorden juist 0 
 
 

Tekst 3  Mathea brettert los 
 

 3 A 
 

 4 A 
 

 5 C 
 

 6 C 
 

 7 C 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Tekst 4  Eine Poolnudel im Verkehr 
 

 8 C 
 

 9 C 
 
 

Tekst 5  Wunderliches Eis 
 

 10 A 
 
 

Tekst 6  Mario Rispo: Deutscher singt auf Türkisch – und  
      Istanbul ist begeistert 

 
 11 C 

 
 12 C 

 
 13 B 

 
 14 maximumscore 1 

De kern van een goed antwoord is: 
(Hij wil meer) begrip kweken tussen Duitsers en Turken. / (Hij wil) dat 
Duitsers en Turken makkelijker met elkaar omgaan. 
 
Opmerking 
Ook goed rekenen wanneer alleen met ‘begrip’ is geantwoord. 
 

 15 C 
 

 16 C 
 
 

Tekst 7  Leiden Sie oft an Erkältungen? 
 

 17 C 
 
 

Tekst 8  Jedi kann mitmachen 
 

 18 B 
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Tekst 9  Was Jugendliche nach dem Abschluss erwartet 
 

 19 C 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie antwoorden juist 1 
indien minder dan drie antwoorden juist 0 
 

 22 B 
 
 

Tekst 10  Schäfer: ein uralter Beruf 
 

 23 A 
 

 24 maximumscore 3 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
5 wel 
 
indien vijf antwoorden juist 3 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie antwoorden juist 1 
indien minder dan drie antwoorden juist 0 
 

 25 B 
 

 26 C 
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Tekst 11  Pandas geboren 
 

 27 B 
 

 28 A 
 
 

Tekst 12  Zu freundlich gegrüßt 
 

 29 B 
 
 

Tekst 13  Familie ist das Beste 
 

 30 B 
 

 31 maximumscore 1 
1 a 
2 c 
3 b 
 

 32 B 
 

 33 A 
 
 

Tekst 14  Gabelstaplerfahrer (m/w) 
 

 34 C 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Cito 
gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens. 
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 31 mei te 
accorderen.  
 
Ook na 31 mei kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Dein SPIEGEL, Nr. 9/2014 
tekst 2 naar: Geolino, Nr. 9/2018 
tekst 3 naar: Geolino, Nr. 9/2018 
tekst 4 naar: Dein SPIEGEL, Nr. 11/2018 
tekst 5 naar: Dein SPIEGEL, Nr. 9/2014 
tekst 6 naar: www.tagesspiegel.de, 22.06.2009 
tekst 7 naar: aanplakbiljet metro Berlijn, 2018 
tekst 8 naar: Dein SPIEGEL, Nr. 4/2019 
tekst 9 naar: www.stern.de, 10.10.2014 
tekst 10 naar: www.br.de, 26.04.2018 
tekst 11 naar: www.nachrichtenleicht.de, 06.09.2019 
tekst 12 naar: www.goettinger-tageblatt.de, 28.05.2018 
tekst 13 naar: www.zeit.de, Ausgabe 45, 2016 
tekst 14 naar: www.jobware.de, 2018 
 
 

einde  
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BB-0063-a-17-1-o 

Examen VMBO-BB 

2017 
 
 
 

 Duits CSE BB 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.  
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 19 mei

 9.00 - 10.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
1p 1 Wat wordt over de katten in dit bericht gemeld? 

A Ze maakten bij een brand hun baasjes wakker. 
B Ze veroorzaakten een grote brand in een woning. 
C Ze werden uit een brandende woning gered. 
 
 
 
 

Feuerwehr ausgerückt 
 
Das Miauen ihrer Katzen hat zwei Bewohner bei 
einem Hausbrand in einem bayrischen Dorf 
rechtzeitig geweckt. Die Eheleute im Alter von 73 
und 66 Jahren konnten das Gebäude gestern 
Morgen verlassen und zogen sich nur leichte 
Rauchvergiftungen zu, wie die Polizei mitteilte. 

Das Feuer verursachte einen Schaden von 400 000 Euro. Der Grund 
für den Brand im Kellergeschoss des Einfamilienhauses war zunächst 
unklar. Die Feuerwehr war mit 75 Einsatzkräften vor Ort und löschte 
die Flammen. 
 
 naar: Sonntagszeitung, 25.02.2013 
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Tekst 2 

 
1p 2 Je hebt een kortingsbon voor de vakantiebeurs in Hamburg van internet 

gehaald.  
Wat moet je volgens de tekst laten zien om extra korting op de 
entreeprijs te krijgen? 
A je pasje van de ziektekostenverzekering 
B je paspoort of identiteitskaart 
C je schoolpasje 
 
 
 

Urlaubsmesse 
 
Einfach die Seele baumeln lassen, den 
Schulstress vergessen und ab ins 
Urlaubsparadies. Träum’ nicht davon, 
komm her! Auf zur „Reisen Hamburg“ – 
die Messe für Urlaub, Caravaning, 
Outdoor und Rad. Schüler 
(Schulausweis!) die den Online-

Gutschein mitbringen, zahlen einen vergünstigten Eintritt von 8 anstatt 
10 Euro. Wer dazu seine Versichertenkarte der Krankenkasse vorzeigt, 
zahlt nur 6 Euro Eintritt! Vom 5. bis zum 9. Februar kannst du auf dem 
Gelände der Hamburg Messe die neuesten Trends der Reisesaison 
erleben und dich für den nächsten Traumurlaub inspirieren lassen.  
 
 naar: www.scoolz.de 
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Tekst 3 

 
Fast ein Fußball-Profi 
 
Als Timo Heinze zwölf Jahre alt war, kam eines Tages auf einmal 
seine Mutter in sein Kinderzimmer. Der Fußballverein FC Bayern 
München hatte angerufen. Der Club hatte ihn beobachtet und wollte 
ihn verpflichten. Für ihn erfüllte sich, wovon viele träumen: Er spielte 
für den FC Bayern. 
 

(1) Von da an pendelte Timo 
mehrmals in der Woche nach 
München. Er wohnte damals 
mit seinen Eltern in 
Rosenheim, eine Stunde von 
München entfernt. Timo: „Der 
FC Bayern hatte einen 
Fahrdienst, der mich und ein 
paar andere Jungs aus  

der Region immer eingesammelt hat und uns mit einem Bus zum 
Trainingszentrum brachte. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dauerte 
die Fahrt einfach viel zu lange.“ 
 
(2) Lange lief dann alles so, wie man es sich wünschen würde. Mit Erfolg 
spielte Timo für die Jugendmannschaften. Häufig als Mittelfeldspieler. 
Zudem wurde er ins Jugendnationalteam geholt. Timo war sehr dicht 
davor, Profi zu werden. Doch auf einmal lief vieles gegen ihn. „Ich bekam 
eine schwere Verletzung, die mich sehr zurückgeworfen hat“, sagte Timo. 
Rund ein Jahr quälte er sich mit der Verletzung, kämpfte sich aber zurück. 
 
(3) Proficlubs hatten Interesse an Timo. Aber plötzlich saß er nur noch auf 
der Bank. „Dann ist es schwierig auf dem Platz, locker zu bleiben“, sagt 
Timo. Er spielte schlechter, als er es eigentlich konnte. Das war dann 
auch der Fall bei einem neuen Verein, zu dem er wechselte. Auch dort 
war er fast nur noch Ersatzspieler. Das wollte er nicht mehr. Nach einem 
Jahr beschloss er: Ich höre auf. 
 
(4) Inzwischen studiert Timo in Köln. Seine Entscheidung bereut er nicht. 
„Ich habe wirklich Spaß daran. Es geht mir jetzt ausgezeichnet“, sagt er. 
Was er in der Zukunft werden will? „Ich bin mir da noch nicht sicher. Aber 
ich denke daran, Sportpsychologe zu werden, weil ich unbedingt mit 
Sportlern zusammenarbeiten möchte. Vielleicht sogar mit Fußballprofis.“ 
 
 naar: Bühne-Zeitung, 19.02.2013
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1p 3 Hoe reisden de jeugdspelers van Bayern München naar hun trainingen?  
(alinea 1) 
A De club regelde hun vervoer. 
B Hun ouders reden om de beurt. 
C Ze gingen met het openbaar vervoer. 
 

1p 4 Alinea 2 gaat over Timo’s voetbalcarrière. Je kunt deze alinea in twee 
stukken verdelen.  
 Met welke twee woorden begint het tweede deel?  
Schrijf die twee woorden in het Duits op in de uitwerkbijlage. 
 

1p 5 Geef een reden aan waarom Timo besloot te stoppen met profvoetballen. 
(alinea 3)  
Schrijf die reden in het Nederlands op in de uitwerkbijlage. 
 

1p 6 Welke uitspraak over Timo past het best bij alinea 4? 
A Timo is lid geworden van een amateur-voetbalteam.  
B Timo mist af en toe de tijd dat hij jeugd-profvoetballer was.   
C Timo vindt dat studeren beter bij hem past dan voetballen. 
D Timo wil later in zijn werk graag met sporters bezig zijn. 
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Tekst 4 

 
1p 7 Aan wie is deze oproep gericht? 

A aan baasjes die ’s morgens vroeg hun hond uitlaten 
B aan krantenabonnees die een hond hebben 
C aan postbodes die bang zijn voor honden 
 
 
 

Vorsicht Hund!  

 
Jede Nacht sind Menschen  
unterwegs, damit Sie Ihre Zeitung  
bekommen. Gefährlich, wenn Austrägerinnen und Austräger Ihrem 
Hund in die Quere kommen. Schwere Verletzungen können die 
Folge sein. Bitte lassen Sie Ihren Hund nicht frei auf dem Grundstück 
herumlaufen. Noch besser: Bringen Sie den Briefkasten außen am 
Zaun an. 
Vielen Dank! 
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Tekst 5

 
1p 8 In Californië heeft het al lang niet meer geregend.  

Wat is het gevolg daarvan volgens deze tekst? 
A Op golfterreinen wordt alleen nog kunstgras gelegd. 
B Sommige mensen verven hun gazon. 
C Toeristen blijven weg vanwege de droogte. 
 
 
 
Die anhaltende Dürre im US-Bundesstaat Kalifornien sorgt nicht 
nur für gefährliche Brände, sondern auch für verwelkte 
Grünflächen. 

Im US-Bundesstaat 
Kalifornien muss man 
sparsam mit dem 
Wasserverbrauch sein, weil 
es dort gerade eine 
Rekord-Dürre gibt. Auch 
Touristen wird gesagt, 
weniger Wasser zu 
verschwenden. Natürlich 
darf man momentan für 

Rasenberegnung kein Wasser benutzen. Ein verwelkter, brauner 
Rasen ist aber nicht schön und deshalb haben einige Einwohner 
jetzt eine Idee: Sie färben ihren Rasen einfach grün. Wenn man 
ihn nicht zu oft mäht, hält das Grün etwa sechs Wochen. Sie sind 
aber nicht die ersten mit dieser Idee. Golfplätze machen das schon 
länger. 
 
 naar: Heute, 17.05.2015  
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Tekst 6 

 
Sechs Monate auf See: Das segelnde Klassenzimmer 
 

 
 
Wenn nach den Ferien die Schule wieder anfängt, bleibt in den 
Klassen der „Friedensschule“ und der „Freiherr-vom-Stein-Schule“ 
ein Platz leer. Janina Dutke und Theo Ketzscher sind bis zum 
nächsten April nicht im Unterricht dabei. 
 
(1) „Klassenzimmer unter Segeln“ heißt das Projekt, das die Gemeinde 
München jedes Jahr anbietet. Janina und Theo kannten sich vorher nicht. 
Sie haben sich im vergangenen Jahr für die Segelreise angemeldet. Sie 
mussten im Frühjahr ein Wochenende an einer Probereise mitmachen. 
Dabei konnten sie das Schiff und das Projekt kennenlernen. Danach 
machten die Organisatoren eine definitive Auswahl. Janina und Theo 
waren erfolgreich. Jetzt sind sie unterwegs.  
 
(2) Janina und Theo sind in Kiel an Bord des Schiffes ‚Thor Heyerdal‘ 
gegangen. Zusammen mit 32 anderen gleichaltrigen Jugendlichen und 
einer 15-köpfigen Besatzung segeln sie bis nach Mittelamerika und 
zurück. Die Jugendlichen reparieren eventuell einen kaputten 
Schiffsmotor, ordnen die Leinen, halten Steuerwache und organisieren 
den kompletten Schiffsbetrieb. Auch ihre Ausbildung wird nicht vergessen. 
 
(3) „Für Janina ist ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagt ihre Mutter. Vor 
drei Jahren hat Janina im Fernsehen eine Dokumentation über das 
Projekt gesehen. „Seitdem war sie von der Idee, selbst mitzufahren, nicht 
mehr abzubringen“, sagt ihre Mutter. Auch die Freundinnen von Janina 
waren beeindruckt. Manche haben aber gleich gesagt, dass sie selbst so 
etwas nie machen würden. Janinas Mutter ist noch ein bisschen wehmütig 
vom Abschiedsschmerz, aber unglaublich stolz auf ihre Tochter. 
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(4) Theo, Janina und die anderen Jugendlichen müssen während der 
Reise beweisen, dass sie in einem Team Aufgaben lösen können, viele 
Interessen haben und in der Lage sind, auf Komfort zu verzichten. Sie 
schlafen in kleinen Kojen, haben kein Handy und keinen Computer zur 
Verfügung. Außerdem schrubben sie das Bootsdeck und stehen dort bei 
Wind und Wetter Wache. 
 
(5) In etwa zwei Wochen soll die ‚Thor Heyerdahl‘ auf Teneriffa in einen 
Hafen einlaufen. Dann kann die junge Crew zum ersten Mal wieder 
anrufen. Zumindest die Eltern freuen sich schon darauf. Danach wird 
einige Wochen lang kein Kontakt möglich sein. Janina und Theo werden 
sich dann daran gewöhnen müssen. 
 
 naar: www.wn.de, 2.11.2013 
 
 

1p 9 Wat was de bedoeling van de ‘Probereise’ waarvoor Janina en Theo 
werden uitgenodigd? (alinea 1) 
De organisatoren wilden  
A alvast een uitgebreide zeiltraining aan de jongeren geven. 
B bepalen welke jongeren mochten deelnemen aan het zeilproject. 
C een sollicitatiegesprek met de jongeren voeren.  
 

1p 10 Welke uitspraak komt overeen met alinea 2? 
A Aan boord gaan evenveel begeleiders als jongeren mee. 
B Aan boord helpen de jongeren mee met alle taken die bij zeilen horen.  
C Aan boord moeten de jongeren veel werk voor school doen. 
 

1p 11 Hoe denken Janina’s vriendinnen erover dat Janina mee op reis is 
gegaan? (alinea 3) 
A Ze missen haar ontzettend. 
B Ze vinden het heel stoer van haar. 
C Ze zijn een beetje jaloers op haar. 
 

2p 12 Wat wordt in alinea 4 gezegd over de jongeren aan boord van het schip? 
Kruis wel of niet aan in de uitwerkbijlage. 
1 Ze hebben nauwelijks tijd voor zichzelf. 
2 Ze hebben weinig luxe. 
3 Ze moeten laten zien dat ze kunnen samenwerken. 
4 Ze moeten zich aan strenge regels houden. 
 

1p 13 Wat wordt duidelijk uit alinea 5?  
A De kinderen hebben geen tijd gehad om hun ouders te missen. 
B De ouders kijken uit naar een telefoontje van hun kinderen.  
C De ouders mogen binnenkort bij hun kinderen op bezoek komen. 
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Tekst 7 

 
1p 14 Welk voordeel heb je als je via internet een kaartje voor de ‘Fernsehturm’ 

in Berlijn koopt? 
A Je krijgt een sms wanneer de wachtrij slechts 10 minuten is. 
B Je mag zelf kiezen hoe laat je toegang wilt tot de toren. 
C Je weet wanneer je zonder te hoeven wachten met de lift mee kunt. 
 
 
 
AKTUELLE WARTEZEIT UND EINLASSINFORMATIONEN  
 
Mit Hilfe der Tabelle können Sie sehen, wann Sie mit Ihrem Onlineticket 
Zutritt zum Berliner Fernsehturm haben werden.  
 

 Ticketnummer Einlasszeit 

Bitte zum Aufzug  862 – 865 12:40 – 12:50 

Bitte warten 866 – 902 12:50 – 13:00 

Bitte warten 903 – 932 13:00 – 13:10 

Bitte warten 933 – 975  13:10 – 13:20 

 

 
 naar: http://tv-turm.de/de/einlassinformationen.php 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit diesen Onlinetickets haben 
Sie zu der auf dem Ticket 
stehenden Uhrzeit ohne 
Wartezeit Zutritt. 
Wenn Sie an der Kasse ein 
Ticket gekauft haben und Ihre 
Wartezeit länger als 30 Minuten 
ist, können Sie unseren SMS-
Service nutzen, der Sie ca. 30 
Minuten vor Ihrer individuell 
errechneten Zutrittszeit per SMS 
zum Turm ruft. 
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Tekst 8

 
1p 15 Welke uitspraak over een winkeldief past bij de tekst? 

A Hij had vooral sterkedrank gestolen. 
B Hij raakte bij zijn arrestatie gewond. 
C Hij viel over zijn eigen buit. 
 
 
 
Ladendieb festgenommen 
 
In seiner Jogginghose wollte ein Mann Lebensmittel aus einem 
Supermarkt schmuggeln. Diese Entscheidung brachte ihn ins 
Stolpern. 
 
Zwei Mitarbeiter hatten den Diebstahl 
bemerkt und den Mann verfolgt. Auf der 
Flucht rutschte dem Dieb die Beute durchs 
Hosenbein  ̶  er stolperte und fiel den 
Angestellten vor die Füße. Der 23-Jährige 
hatte an der Kasse eines Supermarkts im 
baden-württembergischen Kornwestheim 
zwei Getränkedosen bezahlt, aber mehrere 
andere Lebensmittel in seiner Hose 
versteckt, berichtet die Polizei. Nachdem 
sein Diebesgut den Mann zu Fall gebracht 
hatte, konnten die Angestellten ihn festhalten und ins Geschäft 
zurückbringen. Nach Angaben der Polizei war der Dieb alkoholisiert 
und wehrte sich heftig gegen die Supermarktmitarbeiter. Einem 
Angestellten schlug er ins Gesicht. Der Betrunkene verbrachte die 
Nacht zum Sonntag in Polizeigewahrsam.   
 
 naar: www.spiegel.de, 24.08.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina: 47Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 BB-0063-a-17-1-o 12 / 22 lees verder ►►►

Tekst 9 

 
Backen. Ein süßes Handwerk für Ausgeschlafene 
 

 
 
Schokolade soweit das Auge reicht. Gerade in der Weihnachtszeit 
sind Backwaren und Pralinen gefragt und werden gerne verschenkt. 
Wie sieht der Arbeitsalltag eines Konditors aus? 
 
(1) Hermann Lüning war früher Bäcker und hat später zusätzlich eine 
Ausbildung zum Konditor gemacht. Das machte er, weil ihm der Beruf 
eines Bäckers nicht vielseitig genug war. Dazu musste er mitten in der 
Nacht aufstehen, was ihm als Familienvater immer schwerer fiel. Ein 
Bäcker backt vorwiegend Brot und Brötchen, höchstens einen Blech- und 
Hefekuchen und nur sehr selten einmal eine Torte. Ein Konditor hingegen 
stellt auch Blech- und Hefekuchen sowie Torten her, aber auch Pralinen, 
Obsttorten, Marzipan und Kleingebäcke. Daneben beginnt der Arbeitstag 
eines Konditors, anders als beim Bäcker, erst um 6.30 Uhr. 
 
(2) Am Morgen werden als Erstes die Torten gebacken, die sich am 
Vortag prima verkauften. Das bedeutet, wenn die Kunden gestern 
insgesamt zwei Schwarzwälder Kirschtorten gekauft haben, werden auch 
zwei nachgebacken. Anschließend werden saisonale Waren gemacht. 
Jetzt in der Adventszeit sind das Stollen, Schokoladen-Nikoläuse, 
Lebkuchen und sonstige Weihnachtsleckereien. Eine Stunde vor 
Feierabend, also um 15.00 Uhr, wird aufgeräumt und die Backstube wird 
wieder sauber gemacht.   
 
(3)                18                   
Im alten Griechenland backten die Menschen schon Honigfladen und 
süßes Rahmgebäck. In Italien wurden schon früh Zucker und Marzipan 
verwendet. Die Römer brachten diese Produkte letztendlich nach 
Mitteleuropa. So landete die Feinbäckerei auch in Deutschland. 
Heutzutage werden in den Konditoreien Kuchen und Torten mit Kaffee, 
Tee oder Schokolade kombiniert. Man kann sie dadurch nicht mehr aus 
der deutschen Gesellschaft wegdenken. Vor allem nicht während der 
Weihnachtszeit, wenn viele das Einkaufen der Geschenke mit einem 
Besuch in der Konditorei verbinden. 
 
 naar: www.derwesten.de, 16.11.2014
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2p 16 In alinea 1 worden twee redenen genoemd waarom bakker Hermann 
banketbakker is geworden.  
 Schrijf deze twee redenen in het Nederlands op in de uitwerkbijlage. 
 

1p 17 Wat bakt de banketbakker ’s morgens het eerst? (alinea 2) 
producten die  
A door klanten besteld zijn 
B eerder goed verkocht werden 
C veel bereidingstijd nodig hebben 
 

1p 18 Welk tussenkopje past inhoudelijk bij alinea 3? 
A Der Arbeitstag 
B Die Geschichte der Konditorei 
C Lieber Konditor als Bäcker 
 

1p 19 Op welke manier passen de laatste twee zinnen van de tekst bij elkaar?  
De laatste zin  
A geeft aan dat de zin ervoor fout is. 
B legt uit wat de zin ervoor betekent. 
C versterkt wat in de zin ervoor staat. 
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Tekst 10 

 
1p 20 Bij renovatiewerkzaamheden aan de Dom van Keulen is geld gevonden. 

Welke informatie geeft de tekst over dat geld? 
A Het is maar weinig waard. 
B Het wordt voor onderhoud van de kerk gebruikt. 
C Het zal onder de eerlijke vinders worden verdeeld. 
 
 
 
Geldscheine im Dom 
 

 
 
Der Kölner Dom ist ganz schön groß. Mit knapp 160 Metern ist er das 
dritthöchste Kirchengebäude in Europa. Ständig wird am Dom 
irgendetwas renoviert: die Fassade, die Steinfiguren  ̶  es gibt immer 
etwas zu tun. Bauarbeiter haben dabei jetzt eine unglaubliche Entdeckung 
gemacht: Sie haben 50 Milliarden Reichsmark1) gefunden! Die Scheine 
waren in Ritzen, Kanten und doppelten Böden eingeklemmt.  
50 Milliarden  ̶  das klingt nach unendlich viel Geld, ist es aber gar nicht. 
Die Scheine stammen aus den 20er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts. Dafür konnte man sich zu dieser Zeit gerade mal ein 
Brötchen kaufen. 
 
 naar: www.kiraka.de, 11.11.2015 
 

 
 
 
 
 
 

noot 1 Reichsmark: munteenheid in Duitsland tussen 1924 en 1948 
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Tekst 11 

 
1p 21 Waarom is een leraar in Amerika naar de rechter gestapt?  

A omdat hij een conflict had met een leerling die vaak te laat kwam 
B omdat hij niet ontslagen wilde worden door zijn werkgever 
C omdat hij van zijn leidinggevende niet mocht eten in de les 
 
 
 
Ausgiebig gefrühstückt 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pünktlichkeit ist nicht sein Ding: In den USA hat sich ein Lehrer in 
den vergangenen zwei Jahren über hundert Mal verspätet, weil er 
sich zu viel Zeit zum Frühstücken genommen hatte. Darum wollte 
seine Schule ihn loswerden. Das darf sie aber nicht, entschied ein 
Richter. Die Schule muss ihn zuerst schriftlich auf seine Schwäche 
hinweisen und ihm 90 Tage Zeit geben, sich zu bessern. 
 
Seinen Job soll er erst im Januar wieder antreten, er darf also einige 
Monate nicht arbeiten. „Darüber bin ich zwar sehr verärgert“, sagte 
der Lehrer, „aber eine Entlassung wäre noch schlimmer gewesen.“ 
Kein Wunder: An der staatlichen Grundschule in der Stadt New 
Brunswick verdient er umgerechnet  80 000 Euro im Jahr.  
  
 naar: www.spiegel.de, 31.08.2015 
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Tekst 12 

 
Immer den Walen nach 
 

Bitterkalt wehte der Wind über das Eis. 
Jens Koblitz und seine Kollegen flogen 
trotzdem hinaus  ̶  mit dem 
Hubschrauber über das Meer, vor der 
Insel Grönland. Dort ist es sehr kalt, 
überall liegen Eis und Schnee. 
 
(1) Im Meer treiben eine Menge 
Eisbrocken. Doch nicht nur die sind dort zu 
finden  ̶  auch Wale. Genau diese spürten 

die Forscher auf. Jens wollte, zusammen mit einem Techniker von seiner 
Universität und zwei Forscherinnen  herausfinden, wo in dieser Gegend welcher 
Wal genau herumschwimmt. Die Truppe hatte ihre Basis in dem kleinen Ort 
Niaqornat, wohin sie abends immer wieder zurückkehrte. Das Team flog drei 
Wochen lang jeden Tag hinaus. Vom Hubschrauber aus hielten die 
Wissenschaftler nach Walen Ausschau. „Wenn wir welche gesehen haben, sind 
wir schnell auf dem Eis gelandet“, erzählt Jens. 
 
(2) Am Rand einer riesigen Eisplatte packten die Forscher ihre speziellen Geräte, 
zum Beispiel Mikrofone, aus. Diese hängten sie ins Meer. Anschließend hieß es: 
warten. So lange, bis die Wale, die die Forscher gesehen hatten, wieder 
auftauchten. Was allerdings nicht immer der Fall war. Zeigten sich die Wale dann 
plötzlich wieder in der Nähe, bestimmten die Wissenschaftler genau den Ort, an 
dem sie sich befanden und nahmen die Rufe der Wale auf.  

 
(3) Wale senden besondere Laute aus, die andere Wale wahrnehmen, aber wir 
Menschen oft nicht. Darum jagten Jens und seine Kollegen ihre Aufnahmen 
später durch ein spezielles Computerprogramm. Das hat der Forscher vor der 
Reise nach Grönland geschrieben. Mit diesem Programm können sie die 
Wallaute erkennen. Drei Wochen Walgeräusche  bedeuten viele Monate Arbeit 
am Computer. So wollen die Forscher vieles über die Tiere bei Grönland 
herausfinden. Zum Beispiel, welche Geräusche die Wale wofür benutzen.  
 
(4) „Während der ganzen Expedition mussten wir aufpassen, dass kein Eisbär zu 
nahe kam. Die können nämlich richtig gefährlich werden.“ Den großartigen 
Tieren sind die Forscher übrigens nicht begegnet. „Wir haben nur einmal frische 
Spuren im Schnee gesehen“, sagt Jens. Obwohl er Eisbären mag, war er darüber 
doch ziemlich froh. 
 
 naar: Mindener Tageblatt, 20.03.2015 
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1p 22 Welke uitspraak over het onderzoeksteam komt overeen met alinea 1? 
A Het bestond uit evenveel mannen als vrouwen. 
B Het maakte gebruik van allerlei vervoersmiddelen. 
C Het moest soms vanwege het weer binnen blijven. 
 

1p 23 Welke omschrijving past het best bij alinea 2? 
A geduld  
B teleurstelling 
C verrassing 
 

1p 24 De opnames worden door een computerprogramma verwerkt. 
Welke informatie geeft alinea 3 over dit programma? 
A Daardoor gaat de verwerking van de gegevens heel snel. 
B Het is al vaak voor geluiden van walvissen gebruikt. 
C Een van de onderzoekers heeft het zelf gemaakt. 
 

1p 25 Wat vertelt Jens over de expeditie? (alinea 4) 
A dat alle leden van het team het leuk vonden om ijsberen te zien 
B dat er veel was meegenomen om het team tegen ijsberen te 

beschermen 
C dat het team waarschijnlijk dicht in de buurt van ijsberen is geweest 
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Tekst 13 

 
Seenotretter: Rund um die Uhr im Einsatz 
 
Jörg-Michael Schröder ist Seenotretter. So nennt man Männer und Frauen, 
die anderen Menschen helfen, die auf dem Meer in Not geraten sind. 
 

(1) Die Seenotretter fahren bei jedem 
Wetter hinaus. Gerade im Winter kann das 
sehr unangenehm werden. Der Sturm und 
die hohen Wellen drücken das Boot dann 
auf die Seite und es schaukelt. Das Schiff 
ist immer einsatzbereit. Wenn ein Notruf 
kommt, klingelt es schrill im ganzen Schiff. 
Egal, ob die Männer an Bord gerade 
schlafen, frühstücken, putzen oder Karten 

spielen: in drei Minuten kann es losgehen. Weil alles sehr schnell gehen muss, 
ist Ordnung an Bord sehr wichtig.  
 
(2) Der Kapitän steuert das Schiff bei einem Einsatz immer oben auf dem Deck. 
„Da haben wir den besten Überblick“, erklärt Jörg-Michael. Damit die Männer 
nicht von einer Welle ins Wasser gespült werden, sichern sie sich am Schiff.  
„Am gefährlichsten ist das Übersteigen“, erklärt der Vormann. Dabei haben die 
Seenotretter einen Überlebensanzug an. „Wenn wir doch einmal ins Wasser 
fallen, schützt er uns, damit wir nicht erfrieren“, sagt er. Wenn die Gefahr für die 
Seenotretter selbst zu groß ist, brechen sie den Einsatz ab. Das kommt aber nur 
selten vor. 
 
 naar: www.grenzecho.net, 8.07.2014 
 

 
1p 26 Wat wordt duidelijk uit alinea 1? 

A De reddingsboot is dag en nacht bemand.  
B De reddingswerkers wonen dicht bij de zee. 
C Het reddingswerk gebeurt meestal bij slecht weer. 
 

2p 27 Hoe beschermen de reddingswerkers zich tegen gevaren? (alinea 2)  
Schrijf twee manieren in het Nederlands op in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 14 

 
1p 28 In Noorwegen is een wet aangenomen met de volgende tekst:  

“Kinderen mogen volwassenen verbieden te roken.”  
Wie van de vier jongeren doet dit weleens? 
A Fynn  
B Judith  
C Lisa  
D Erik 
 
 

Rauchen verbieten 
Fynn 
Das geht wirklich nicht. Es ist möglich, dass die 
Erwachsenen gereizt reagieren. Deshalb sollte man lieber 
auf die Gefahren hinweisen, sodass sie von sich aus keine 
Zigarette anzünden. 
 

Judith 
Kinder können sich einen Spaß daraus machen, den 
Erwachsenen das Rauchen zu verbieten. Deshalb bin ich nicht 
damit einverstanden. Allerdings bin ich der Meinung, dass die 
Erwachsenen von sich aus Rücksicht zeigen sollten. 
 

 
Lisa 
Mein Vater raucht ab und zu. Als ich ihm von dem Gesetz 
in Norwegen erzählt habe, hat er mir versprochen, nicht 
mehr im Haus zu rauchen und auf uns Kinder zu hören. Ich 
habe auch schon Erwachsene im Restaurant 
angesprochen. Sie haben sofort aufgehört. 
 

Erik 
Kinder haben nicht das Recht, Eltern oder gar fremden 
Erwachsenen Vorschriften zu machen. Rauchen ist zwar 
schlecht für den Körper, aber die Erwachsenen sollten selbst 
wissen, was sie da tun. 
 

 naar: Geolino, november 2013 
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Tekst 15 

 
Tobi, ein Hund im Filmgeschäft 
 

 
 
(1) Die 51-jährige Rosi Lachman hat vier Hunde, die alle aus dem 
Tierheim kommen. „Gebrauchte Hunde“, sagt sie. Solche, die jemand 
nicht mehr haben wollte. Wenn sie es mitmachen und entsprechende 
Fähigkeiten mitbringen, bildet Rosi ihre Tiere zu Filmhunden und 
außerdem zu Showhunden aus. 
 
(2) So auch Tobi. Vor einigen Jahren war es deutlich, dass Tobis Karriere 
als Filmhund bereits eine ausgemachte Sache war. Doch die ganz große 
Karriere lässt auf sich warten. Zum einen liegt das daran, dass es gar 
nicht viele große Rollen für Hunde gibt. Zum anderen: Für eine große 
Rolle braucht man einen Double-Hund. Aber Tobi hat keinen Ersatz. Ein 
Ersatz ist wichtig, damit sich der Haupthund auch mal ausruhen kann. 
Aber Tobi, der schwarz-weiße Mischling, hat kein Double.  
 
(3) „Nicht jeder Hund kann so viele Tricks wie Tobi“, weiß Rosi Lachman. 
Aber einige Kunststücke macht jeder Hund. Das ist dann auch ein ganz 
normales Verhalten für einen Hund. Rosis Arbeit ist es, dieses Verhalten 
auf ein Kommando zu bringen. Sagt sie zum Beispiel: „Tobi, schäm’ dich“, 
legt er eine Pfote über die Augen. Das sieht dann wirklich ganz traurig 
aus. Bis Tobi ein Kunststück beherrscht, vergehen normalerweise einige 
Wochen bis Monate. Wenn er einen Trick gut gemacht hat, bekommt er 
von Rosi ein Leckerli.  
 
(4) Tobi tritt im Moment hauptsächlich bei speziellen Veranstaltungen für 
Hundehalter auf, seltener bei Kindergeburtstagen und anderen Feiern. Ob 
Tobi einmal eine Hauptrolle bekommen wird oder nicht – reich wird Rosi 
Lachman davon sicher nicht. Deswegen arbeitet sie hauptberuflich in 
einem Krankenhaus. Doch um Geld geht es ihr nicht. Eher darum, dass 
Hund und Mensch sich bei der gemeinsamen Arbeit näher kommen. Für 
Tobi wünscht sie sich einen großen Film. Sie sagt: „Das hätte er wirklich 
verdient.“ 
 
 naar: www.derwesten.de, 12.03.2015
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1p 29 Wat geldt voor alle vier de honden die Rosi opvangt? (alinea 1) 
A Ze zijn door hun baasjes weggedaan. 
B Ze zijn voor dierproeven ingezet. 
C Ze zijn ziek geweest. 
 

2p 30 In alinea 2 worden twee redenen genoemd waarom Tobi nog geen 
belangrijke rol in een film heeft gekregen.  
 Schrijf deze twee redenen op in het Nederlands in de uitwerkbijlage. 
 

1p 31 Welke bewering over Tobi is juist? (alinea 3)  
A Hij is erg ondeugend tijdens de training. 
B Hij krijgt een beloning tijdens de training. 
C Soms heeft hij geen zin om trucjes te leren. 
 

2p 32 Geef van elke bewering aan of deze overeenkomt met de inhoud van 
alinea 4.  
Kruis wel of niet aan in de uitwerkbijlage. 
1 Tobi is bijna jarig. 
2 Tobi heeft nu een kleine rol in een film. 
3 Rosi vindt dat ze te weinig verdient met Tobi. 
4 Rosi werkt buitenshuis. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 16

 
1p 33 Wat wordt in dit artikel verteld over Coca-Cola? 

De frisdrankgigant heeft  
A een flinke boete moeten betalen. 
B een reclamecampagne stopgezet.  
C kritiek op zijn product gekregen. 
 

1p 34 Hoe kan de laatste zin van de tekst omschreven worden? 
A Het is een verdachtmaking. 
B Het is een verdediging. 
C Het is een verduidelijking. 
 
 
 
 
Coca Cola ‚Werbung‘ enthüllt die Wahrheit 
 
Mit einem fröhlichen Werbelied verzückte1) Coca Cola 1971 seine 
künftigen Kunden. Jahre später machen Softdrink-Fans auf die 
eigentlichen Aspekte der Limonade aufmerksam. 
 
Die Initiative ging von der amerikanischen 
Verbraucherschutzorganisation CSPI 
aus. Sie drehten ein Remake von dem 
44 Jahre alten Coca Cola Spot, der 
1971 Millionen Menschen in den Bann 
des Getränks zog. In der neuen 
Version berichten Betroffene über die 
Erfahrungen, die sie mit Coca Cola 
gemacht haben. Ein älterer Herr singt 
von Diabetes, eine junge Frau erzählt 
über ihre Fettleibigkeit, während sich 
ein Mittdreißiger in den Mund fasst 
und sein schlechtes Gebiss zeigt.  
Coca Cola betonte einmal mehr, dass sämtliche Nährwerte und 
Inhaltsstoffe auf den Flaschen nachzulesen sind. 
 
 naar: Heute, 30.06.2015 

 

noot 1 verzückte: in verleiding brengen 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2017 
 
 
 

 Duits CSE BB 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
 1 A B C 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C 

 
 4  ..................................................................................................................  

 
 5  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 6 A B C D 
 
 

Tekst 4 

 
 7 A B C 

 
 

Tekst 5 

 
 8 A B C 

 
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 6 

 
 9 A B C 

 
 10 A B C 

 
 11 A B C 

 
 12  

 wel niet 

1   

2   

3   

4   
 

 13 A B C 
 
 

Tekst 7 

 
 14 A B C 

 
 

Tekst 8 

 
 15 A B C 

 
 

Tekst 9 

 
 16 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

 17 A B C 
 

 18 A B C 
 

 19 A B C 
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Tekst 10 

 
 20 A B C 

 
 

Tekst 11 

 
 21 A B C 

 
 

Tekst 12 

 
 22 A B C 

 
 23 A B C 

 
 24 A B C 

 
 25 A B C 

 
 

Tekst 13 

 
 26 A B C 

 
 27 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

Tekst 14 

 
 28 A B C D 

 
 

Tekst 15 

 
 29 A B C 

 
 30 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

 31 A B C 
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 32  
 wel niet 

1   

2   

3   

4   
 
 

Tekst 16 

 
 33 A B C 

 
 34 A B C 

 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 Duits CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

Pagina: 65Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0063-a-17-1-c 3 lees verder ►►► 
 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 39 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
− Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

− Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 A 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 3 
 

 3 A 
 

 4 maximumscore 1 
Doch auf 
 

 5 maximumscore 1 
Hij zat voortdurend op de bank / was reservespeler / hij speelde slechter 
dan hij zou kunnen. 
 

 6 D 
 
 

Tekst 4 
 

 7 B 
 
 

Tekst 5 
 

 8 B 
 
 

Tekst 6 
 

 9 B 
 

 10 B 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier antwoorden goed 2 
indien drie antwoorden goed 1 
indien minder dan drie antwoorden goed 0 
 

 13 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 7 
 

 14 C 
 
 

Tekst 8 
 

 15 C 
 
 

Tekst 9 
 

 16 maximumscore 2 
Een goed antwoord bestaat in de kern uit de volgende twee elementen: 
• Hij wilde meer afwisseling / meer verschillende banketproducten 

bakken 1 
• Hij wilde niet meer zo vroeg opstaan / betere werktijden / zijn gezin 

meer zien 1 
 

 17 B 
 

 18 B 
 

 19 B 
 
 

Tekst 10 
 

 20 A 
 
 

Tekst 11 
 

 21 B 
 
 

Tekst 12 
 

 22 A 
 

 23 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 C 
 

 25 C 
 
 

Tekst 13 
 

 26 A 
 

 27 maximumscore 2 
Een goed antwoord bestaat in de kern uit twee van de volgende 
elementen: 
− ze binden zich (aan de boot) vast 
− ze dragen (indien nodig) speciale kleding 
− ze besluiten de reddingsoperatie te stoppen 
 
per juist element  1 
 
Opmerking 
Reddingsvesten in plaats van speciale kleding mag ook goed gerekend 
worden. 
 
 

Tekst 14 
 

 28 C 
 
 

Tekst 15 
 

 29 A 
 

 30 maximumscore 2 
Een goed antwoord bestaat in de kern uit de volgende twee elementen: 
• Er zijn weinig / niet veel (grote) rollen voor honden 1 
• Tobi heeft geen (andere hond als) dubbelganger / double 1 
 

 31 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 32 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier antwoorden goed 2 
indien drie antwoorden goed 1 
indien minder dan drie antwoorden goed 0 
 
 

Tekst 16 
 

 33 C 
 

 34 B 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer 
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei.  
 
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 naar: Sonntagszeitung, 25.02.2013 
tekst 2 naar: www.scoolz.de 
tekst 3 naar: Bühne-Zeitung, 19.02.2013 
tekst 4 naar: folder  
tekst 5 naar: Heute, 17.05.2015 
tekst 6 naar: www.wn.de, 2.11.2013 
tekst 7 naar: http://tv-turm.de/de/einlassinformationen.php 
tekst 8 naar: www.spiegel.de, 24.08.2015 
tekst 9 naar: www.derwesten.de, 16.11.2014 
tekst 10 naar: www.kiraka.de, 11.11.2015 
tekst 11 naar: www.spiegel.de, 31.08.2015 
tekst 12 naar: Mindener Tageblatt, 20.03.2015 
tekst 13 naar: www.grenzecho.net, 8.07.2014 
tekst 14 naar: Geolino, november 2013 
tekst 15 naar: www.derwesten.de, 12.03.2015 
tekst 16 naar: Heute, 30.06.2015 
 
 

einde  
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 BB-0063-a-16-1-o 

Examen VMBO-BB 

2016 
NNN  

 
 

 Duits CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 35 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 23 mei
9.00 - 10.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
1p 1 Vaak kiezen jongeren voor een muziekinstrument vanwege het geluid. 

Wie van deze jongeren heeft om een andere reden voor zijn of haar 
instrument gekozen? 
A Therese 
B Arnold 
C Charlotte 
D Franziska 
 
 
 
Warum hast du dich für die Trompete entschieden? 
Therese (17): „Weil sie so schön laut ist. Ich habe sie 
auf einem Konzert gehört und fand sie toll. Als ich 
dann später Instrumente ausprobieren durfte, wusste 
ich sofort, es muss Trompete sein.“ 
 

Warum hast du dich für die Geige entschieden? 
Arnold (15): „Weil die Geige so handlich ist: Man kann sie 
sich schnell unter den Arm klemmen. Und weil man eine 
große Auswahl an Stücken hat. Sie ist vielseitig und man 
lernt durch das Instrument viele Leute kennen, die auch 
Geige spielen.“ 

 
Warum hast du dich für das Fagott entschieden? 
Charlotte (16): „Weil es besonders schön klingt: Besonders weich, 
nicht so schrill, wie viele andere Instrumente. Selbst wenn man 
damit anfängt, ist es schwer, ein Fagott schlecht klingen zu 
lassen.“ 
 

Warum hast du dich für das Cello entschieden? 
Franziska (16): „Eigentlich wollte ich Geige spielen. Die klang 
mir dann aber zu hoch. Und der Bass zu tief. Der Klang des 
Cellos liegt genau dazwischen. Als ich es gehört hatte, fand 
ich es gleich toll.“ 
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Tekst 2 

 
1p 2 Hoe kwam het dat Franse bijen blauwe honing produceerden? 

A Ze haalden hun voedsel bij een blauwe bloemensoort. 
B Ze hadden voedsel gegeten met blauwe kleurstof erin. 
C Ze kregen van de bijenhouders blauwe kleurstof te eten. 
 
 
 
Bienen produzierten blauen Honig 
 

Seit August haben verschiedene 
Bienenvölker im französischen Ribeauville 
blauen Honig produziert. Die Imker waren 
entsetzt. Nachdem die Bienen untersucht 
wurden, stellte sich heraus, dass sie einen 
unbekannten Farbstoff transportierten. Die 
Ursache der Farbe wurde schließlich in einer 
vier Kilometer entfernten Biogasfabrik 
gefunden. Dort werden Reste der Süßigkeit 
M&Ms verarbeitet. Die fleißigen Bienchen 
flogen an die Container mit den M&M-

Resten und bedienten sich an der süßen Masse. So nahmen sie 
auch die Lebensmittelfarbstoffe auf, die dann ihren Honig 
verfärbten. Die Verantwortlichen der Biogasanlage haben nun die 
Aufbewahrung der Reste nach innen verlegt. Der Imkerverein von 
Ribeauville sagt, den Farb-Honig nicht verkaufen zu können. 
 
 naar: www.bild.de 
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Tekst 3 

 
Alle Kinder lieben Chopin 
 
„Gib dem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund“, ist eine 
bekannte Weisheit. Zu den Hundeliebhabern zählt auch die Klasse 2b der 
Waldorfschule Offenburg, denn da haben die Schülerinnen und Schüler 
einen Klassenhund. 
 
(1) Chopin ist ein Mischling und gehört der Klassenlehrerin Janine Bonk. Sie 
bringt den Vierbeiner ein- bis zweimal die Woche mit und bereitet so den 
Kindern eine große Freude. Die Eltern sagen, dass ihre Kinder morgens 
fröhlicher und schneller aufstehen, wenn sie wissen, dass Chopin an diesem 
Tag da ist. Es ist bewiesen, dass Schüler in einer Klasse mit Schulhund mehr 
Rücksicht nehmen — nicht nur auf den Hund, sondern auch aufeinander. 
Außerdem sinkt die Nervosität und Anspannung spürbar, wie Janine Bonk 
erzählt: „Wenn ein Kind zu weinen beginnt, weil es eine Aufgabe nicht sofort 
schafft, ist Chopin sofort zur Stelle, legt sich auf die Füße vom Kind und 
beruhigt es so“, erzählt sie. 
 

(2) Es ist nun acht Jahre her, dass Janine Bonk und ihr 
Mann den kleinen Chopin aus dem Tierheim holten, doch 
von Anfang an war klar, dass er ein ganz besonderer 
Hund ist. Er ist ein ruhiges und folgsames Tier und sehr 
sensibel für die Stimmungen von Menschen. Diese 
Eigenschaften machten ihn als Klassenhund ideal 
geeignet. „Doch das Wichtigste überhaupt ist“, so Bonk, 
„dass die Kinder ihn über alles lieben.“ Außenstehenden 
erzählen sie stolz, dass sie nicht nur Englisch und 
Französisch, sondern auch „Hundisch“ lernen. 

 
(3) Chopin hat auch einen positiven Einfluss auf das Verantwortungsgefühl 
der Kinder. Sie dürfen den Hund nicht einfach streicheln, wenn sie ihn auf 
dem Flur oder Hof begegnen, sondern müssen vorher fragen. Auch gibt es ein 
absolutes Fütterungsverbot. So lernen die Kinder schnell, dass man sich an 
gewissen Regeln halten muss — und haben auch noch Spaß dabei. 
 
 naar: Alle Kinder lieben Chopin, Badische Zeitung, 25.09.2008 
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1p 3 Waarvoor wordt hond Chopin wel eens ingezet? (alinea 1) 
A om ernstig zieke kinderen wat afleiding en plezier te bezorgen 
B om leerlingen te betrekken bij het werk van dierenasiels 
C om motivatie en gedrag van leerlingen te verbeteren 
 

1p 4 Waarover wordt in alinea 2 gesproken? 
A het grappige maar eigenwijze karakter van Chopin 
B hoe sterk Chopin aan zijn omgeving is gehecht 
C waarom Chopin zo geschikt is als schoolhond 
 

1p 5 “Außenstehenden … „Hundisch“ lernen.” (laatste zin alinea 2) 
Wat maakt deze zin duidelijk? 
A Dat de hond de kinderen verdedigt tegen buitenstaanders. 
B Hoe belangrijk de hond voor de kinderen is. 
C Welke kunstjes de kinderen de hond aanleren. 
 

1p 6 Wat leren de kinderen doordat Chopin op school is? (alinea 3) 
Ze leren 
A dat iedereen binnen een groep een bepaalde rol heeft. 
B om gemaakte afspraken na te komen. 
C wat er allemaal bij de verzorging van huisdieren komt kijken. 
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Tekst 4 

 
Jeden Tag lerne ich etwas Neues 
 
Marc hat sich für eine Ausbildung zum 
Maschinenbauer entschieden und dabei seine 
Leidenschaft für Maschinen entdeckt. Ein 
Interview. 

 
(1) Wie bist du auf den Ausbildungsberuf Maschinenbauer 
gekommen? 
Marc: Erst wollte ich Automechaniker werden, aber bei einem Praktikum 
habe ich festgestellt, dass mir die Arbeit nicht gefällt. Ich fand sie zu 
einseitig. Ich wollte lieber an größeren Maschinen arbeiten. Und am 
liebsten mit Metall. Da ich schon früher immer in der Werkstatt von 
meinen Eltern beim Bauen von Autoanhängern mitgeholfen habe, kenne 
ich mich mit diesem Material aus. Also habe ich mich für den Beruf 
Maschinenbauer entschieden. 
 
(2) Wie sieht dein Arbeitstag aus? 
Marc: Unsere Firma stellt landwirtschaftliche Maschinen her. Bei der 
Herstellung von diesen Produkten lerne ich jeden Tag etwas Neues aus 
dem Bereich Metallverarbeitung. Außerdem gehört der Kundendienst zu 
meinem Job. Wenn eine Maschine beim Kunden ausfällt oder ein 
Ersatzteil ausgetauscht werden muss, dann fahre ich mit einem Kollegen 
raus und helfe ihm dabei, das in Ordnung zu bringen. 
 
(3) Welche Stärken braucht ein Maschinenbauer? 
Marc: Man soll körperlich fit sein, denn man muss auch mal zupacken 
und schwere Gegenstände heben. Aber auch gute Mathematikkenntnisse 
sind ganz wichtig. Ein Maschinenbauer soll rechnen können, zum Beispiel 
wenn man Gewicht oder Volumen vom Material herausfinden muss. 
 
(4)                   10                  ? 
Marc: Alles! Mir macht die Arbeit großen Spaß und ich kann sie auf jeden 
Fall weiterempfehlen. Ich würde die Ausbildung wieder machen. 
 
 naar: www.planet-beruf.de, 21.03.2012 
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1p 7 Waarom heeft Marc voor een opleiding tot “Maschinenbauer” gekozen? 
(alinea 1) 
A Hij had al wat ervaring in die richting opgedaan. 
B Hij werd enthousiast gemaakt door een docent. 
C Hij zou dan zeker een baan vinden. 
 

1p 8 Wat wordt duidelijk uit alinea 2? 
A Marc maakt soms lange werkdagen. 
B Marc mag al mee om machines te repareren. 
C Marc vindt het contact met klanten leuk. 
 

1p 9 Marc moet lichamelijk fit zijn om zware dingen te kunnen tillen. 
 Wat moet hij nog meer kunnen volgens alinea 3? 
 

1p 10 De vraag bij het laatste antwoord is weggelaten. 
Welke vraag hoort bij alinea 4? 
A Wat bevalt je goed aan dit werk? 
B Wat voor nieuwe dingen wil je nog leren? 
C Wat zou je aan de opleiding willen veranderen? 
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Tekst 5 

 
1p 11 Welke informatie geeft deze folder over de bobsleebaan “Harzbob”? 

A Die heeft andere openingstijden dan de overige attracties. 
B Die is in het zomerseizoen gesloten voor het publiek. 
C Die wordt helemaal vernieuwd en een stuk verlengd. 
 
 

Thale Seilbahnen — Große Neueröffnung im Frühjahr 2014 
 

 
naar: flyer Thale Seilbahnen 

SOMMERSAISON 
Ostern bis Oktober 

WINTERSAISON 
November bis Ostern 

Kabinenbahn 
Harzbob* 

Sessellift 
Rosstrappe 

 
Kabinenbahn / Hexenkessel / Harzbob* / 
Sessellift / Sagenpavillon / Rosstrappe-

Downhill Hexentanzplatz Sagenpavillon  

Funparks Downhill  
Öffnungszeiten im Winter  

 10.00 - 16.30 Uhr* Hexenkessel Minigolf  

Öffnungszeiten im Sommer 
09.30 - 18.00 Uhr* 

 November: nur 01. - 06.11.  
Dezember: ab 25.12. bis Monatsende  
Januar bis Ostern: an Wochenenden 
 
Bitte beachten Sie: Die Kabinenbahn 
hat Januar bis April 2014 wegen Umbau 
geschlossen. 
 
Der Hexenkessel bleibt im 
Winterhalbjahr 2014/2015 wegen Umbau 
geschlossen. 
 
* Bitte beachten Sie, dass der Harzbob 
an den gleichen Tagen wie die 
Kabinenbahn geöffnet hat, allerdings 30 
Min. später öffnet und 30 Min. früher 
schließt. 
 
Funparks und Minigolf während der 
Wintersaison geschlossen. 

 

ACHTUNG! Wir bauen für Sie eine 
nagelneue Kabinenbahn zum 
Harzbob. Aus diesem Grund bleibt 
die Kabinenbahn noch bis Ende April 
2014 geschlossen — Änderungen 
vorbehalten. 

 

 

 

Goetheweg 1, 06502 Thale 

Tel.: 03947-2500, Fax: 03947-2645 

info@seilbahnen-thale.de 

www.seilbahnen-thale.de 
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Tekst 6 

 
1p 12 Waarom wordt de “Schalke-Tag” uitgesteld? 

A De vereniging heeft het te druk. 
B Er hebben zich te weinig bezoekers aangemeld. 
C Het “FORT FUN Abenteuerland” heeft nog geen vergunning gekregen. 
 
 
 
 

Der 2. „Schalke-Tag“ im FORT FUN Abenteuerland 
muss verschoben werden. Das FORT FUN 
Abenteuerland gibt den neuen Termin in Kürze 
bekannt. Die für Sonntag geplante Veranstaltung 
wird wegen der vielen Termine des Fußballclubs 

zeitlich verlegt. Beim „Schalke-Tag“ sind neben fußballerischen 
Herausforderungen und einer Torwand namhafte Spieler aus dem 
aktuellen Kader im FORT FUN Abenteuerland und nehmen sich Zeit für 
Interviews und Autogrammwünsche ihrer Anhänger. 
 
 naar: www.fortfun.de 
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Tekst 7 

 
Im Tierheim: Straßenhunde 
 

(1) Claire Gafa ist verantwortlich für eine 
Auffangstation für Straßenhunde. Sie hat 
vor fünf Jahren ihren Beruf als Pflegerin in 
einem Zoo aufgegeben, um sich einem 
wichtigeren Thema anzunehmen. Sie 
entschied sich, ihr Leben lang, sieben 
Tage die Woche, Sorge für Straßenhunde 
in einem Tierheim zu tragen. 

 
(2) Claire führt uns im Tierheim herum: In der Küche lagert das Futter für 
die Tiere. Acht Kilo Fleisch und viele Brote werden täglich zubereitet. 
Auch die kostbaren  Medikamente, die lebenswichtig für die Tiere sind, 
finden hier ihren Platz. „Einige Hunde“, erklärt uns Claire, „brauchen 
täglich Medizin. Andere werden nach einer Operation oder nachdem wir 
sie verletzt auf der Straße gefunden haben, mit Medikamenten wieder 
aufgepäppelt.“ 
 
(3) Hundert Hunde versorgt Claire momentan mit Hilfe von zwei 
Mitarbeitern und einer Hand voll freiwilligen Helfern. Ihr Arbeitstag beginnt 
um 5.30 Uhr und endet um 15 Uhr. Nachmittags kommen noch einige 
Freiwillige. Sie verteilen Futter, putzen und umsorgen die Hunde und die 
„Wohnungen“. In der Nacht sind die Vierbeiner allein. Touristen oder 
Studenten, die helfen wollen, sind immer herzlich willkommen und 
notwendig, um das Tierheim halten zu können. 
 
(4) „Wie sehr es mir auch Leid tut, mehr als diese Hundert können wir 
nicht versorgen. Das Geld reicht nicht. Ohne das Fleisch von Restaurants 
oder Bauern und Unterstützung von vielen Tierärzten wären wir 
machtlos.“ Claire selbst bekommt für ihre Arbeit kein Gehalt. Aber das ist 
ihr egal: „Ich weiß, dass das, was ich mache, kein Geld braucht. Die 
dankbaren Blicke der Hunde sind Lohn genug“, ergänzt sie. 
 
 naar: www.geolino.de 
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1p 13 Wat kom je in alinea 1 te weten over Claire Gafa? 
A Dat ze graag bejaardenverzorgster wilde worden. 
B Dat ze in het weekend in een dierentuin werkt. 
C Dat ze vroeger een andere baan heeft gehad. 
 

1p 14 Wat wordt in alinea 2 over medicijnen duidelijk? 
A Bij sommige honden werken ze niet goed. 
B Claire verstopt ze altijd in het voedsel. 
C Daarvoor is te weinig geld beschikbaar. 
D Ze zijn onmisbaar voor het werk van Claire. 
 

2p 15 Geef van elk van de volgende beweringen over de hondenopvang aan of 
deze wel of niet overeenkomt met alinea 3. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Claire gaat nog meer honden opnemen. 
2 Alle medewerkers worden betaald. 
3 24 uur per dag is er iemand aanwezig. 
4 Toeristen kunnen er meewerken. 
 

1p 16 Wat wordt in alinea 4 over Claire gezegd? 
A Ze is afhankelijk van de steun van buitenaf. 
B Ze kan van haar salaris goed rondkomen. 
C Ze moet helaas op zoek naar ander werk.  
 
 

Pagina: 83Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 BB-0063-a-16-1-o 12 / 21 lees verder ►►►

Tekst 8 

 
Ich liebe das Gefühl, auf der Bühne zu stehen 
 
Julia Nachtmann spielt auf der Bühne viele Rollen. Ab 
und zu dreht Julia auch mal einen Film, am wohlsten 
fühlt sie sich jedoch auf der Bühne. Wir haben sie 
gefragt, was ihren Beruf so besonders für sie macht. 

 
(1) Wollten Sie schon immer ein Star werden? 
Ich bin nicht Schauspielerin geworden, um berühmt zu werden, sondern 
um Schauspielerin zu werden. Das ist etwas ganz anderes. Das 
Schauspielern ist mein Traumberuf. Meine Arbeit besteht darin, dem 
Publikum einen ganz tollen Abend zu schenken. Jede Aufführung ist ein 
bisschen anders, und jedes Publikum ist anders. Das finde ich 
faszinierend. 
 
(2)                     18                    ? 
Ich habe im Schultheater mitgespielt. Außerdem hatte ich Geigen- und 
Klavierunterricht und habe in der Ballettschule getanzt. Mit den 
Instrumenten und dem Ballett hatte ich immer wieder Auftritte. Da wurde 
mir klar: Ich liebe das Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Also bin ich mit 16 
zu einem Jugendtheater gegangen und habe gesagt: „Ich will bei euch 
mitspielen.“ Das habe ich dann neben der Schule vier Jahre lang 
gemacht.  
 
(3) Was ist am Schauspielern anders, als Sie vorher dachten? 
Ich habe schnell gemerkt, dass man sehr viel Disziplin braucht. Ein 
Schauspieler kann es sich nicht erlauben, nicht so gut zu spielen. Und 
krank werden darf man eigentlich auch nicht, sonst fallen alle 
Vorstellungen nur wegen dieser einen Person aus! Wenn im Winter alle 
erkältet sind, muss ich mich eigentlich in meiner Wohnung einschließen, 
damit es mich nicht auch erwischt.  
 
(4) Gibt es weniger schöne Aspekte an Ihrem Beruf? 
Ich wusste zwar schon vorher, dass man keine Wochenenden hat. Ich 
hatte mir nicht ganz klar gemacht, was das heißt. Auch samstags und 
sonntags führen wir ja Stücke auf und an Feiertagen genauso. Das 
Härteste an der Arbeit ist, dass es so schwierig ist, sich mit Freunden zu 
verabreden, denn die haben ganz andere Arbeitszeiten.  
 
 naar: www.geolino.de, 29.03.2012 
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1p 17 Wat vindt Julia het belangrijkste aan haar werk als actrice? (alinea 1) 
A Dat ze heel bekend is. 
B Dat ze iets ongewoons doet. 
C Dat ze toeschouwers vermaakt. 
 

1p 18 De vraag bij alinea 2 is weggelaten. 
Welke vraag hoort bij alinea 2? 
A Hoe hebt u ontdekt dat u actrice wilde worden? 
B Wat moet u allemaal kunnen als toneelspeelster? 
C Welke vakken kreeg u op de toneelschool? 
 

1p 19 Julia moet als actrice veel discipline hebben.  
Wat wordt volgens alinea 3 ook van haar verwacht? 
A Ze moet bereid zijn vaak te verhuizen. 
B Ze moet goed op haar gezondheid letten. 
C Ze moet voor collega’s willen invallen. 
 

1p 20 Wat vertelt Julia in alinea 4? 
A Ze denkt erover om een andere baan te zoeken. 
B Ze moet werken wanneer andere mensen vrij zijn. 
C Ze vindt het leuk als bekenden in het publiek zitten. 
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Tekst 9 

 
1p 21 Welke uitspraak over mevrouw Küng komt overeen met de tekst? 

A Ze behandelt zieke cavia’s. 
B Ze fokt verschillende cavia-rassen. 
C Ze verhuurt cavia’s. 
 
 
 
Meerschweinchen und andere Haustiere dürfen in der Schweiz nicht 
alleine sein. Deshalb haben alle Besitzer mindestens zwei. Aber was 
tun, wenn eines der beiden Tiere stirbt? Dann kann man sich ein 
Meerschweinchen mieten — bei Frau Küng. „Es ist ein Hobby, das 
mich mehr kostet, als es einbringt,“ sagt sie. Eigentlich arbeitet Frau 
Küng als Lehrerin. Zwischen 50 und 60 Franken (ungefähr 41 bis 49 
Euro) kostet ein Meerschweinchen bei ihr. Geben die Leute das Tier 
zurück, bekommen sie einen Teil vom Geld wieder. Aber oft kommen 

die Tiere auch nicht mehr zurück: Viele Mieter wollen 
das kleine Meerschweinchen behalten. Jedes Tier 
wird von Frau Küng nur einmal vermietet. Wenn ein 
Meerschweinchen einmal weg war, bleibt es für den 
Rest seines Lebens bei Frau Küng. Denn Stress 
sollen die kleinen Tiere nicht haben. 

 
 naar: Deutsch Perfekt, 03.2012 
 
 

Pagina: 86Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 BB-0063-a-16-1-o 15 / 21 lees verder ►►►

Tekst 10 

 
1p 22 Een directeur heeft een leerling van school gestuurd vanwege zijn kapsel. 

Hoe reageert Maria Sandbichler hierop? 
A afwijzend 
B begripvol 
C neutraal 
 
 
 

Irokesenfrisur 
 
Mir ist unverständlich, dass der Direktor 
der Villacher Tourismusschule einen 
Schüler wegen einer Irokesenfrisur aus 
der Schule hinausgeworfen hat. Die 
Frisur ist wohl Privatsache. Wir sollten 
mit unseren Jugendlichen schon etwas 
toleranter und verständnisvoller sein. 
Vielleicht hat der Direktor eine Glatze, 
die den Schülern auch nicht gefällt. 
 
Maria Sandbichler, 
Oberau 
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Tekst 11 

 
Lebensmittel im Müll 
 
(1) Viel zu viele Lebensmittel landen 
im Müll, obwohl sie noch essbar sind. 
Bis zu 20 Millionen Tonnen 
Lebensmittel werden in Deutschland 
jedes Jahr weggeworfen. Oft sind sie 
noch verpackt wie im Supermarkt. 
Dies hat verschiedene Gründe: 
Manche Menschen kaufen einfach 
viel mehr ein, als sie essen können. 
Den Rest werfen sie dann weg. 
Lebensmittel gelten aber auch nicht 
als besonders wertvoll. Man trennt 
sich leichter von ihnen als von 
anderen Dingen. 
 
(2) Außerdem glauben einige 
Politiker, dass die Informationen auf 
der Verpackung von Lebensmitteln 
täuschen können. Die Informationen 
verleiten zum Wegwerfen. Auf allen 
abgepackten Lebensmitteln, wie zum 
Beispiel Keksen oder Chips, befindet 
sich ein aufgedrucktes Datum, das 
Mindesthaltbarkeitsdatum1). Viele 
Verbraucher verstehen das so, als 
sind die Lebensmittel schlecht, weil 
das Datum erreicht ist. Man kann sie 
nicht mehr essen. Das stimmt aber 
nicht. Das Mindesthaltbarkeitsdatum 
ist kein Verfallsdatum2). Die 
Haltbarkeit ist also nicht abgelaufen. 

 
(3) Produkte, die leicht verderben 
können, wie zum Beispiel Fleisch, 
haben zur Sicherheit kein 
Mindesthaltbarkeitsdatum sondern 
ein Verfallsdatum. Nach diesem Tag 
sollen sie nicht mehr gegessen 
werden, weil das schlecht für die 
Gesundheit sein kann. Das 
aufgedruckte Mindesthaltbarkeits-
datum sagt nur, dass das Produkt bis 
zu diesem Zeitpunkt genau die 
Qualität hat wie bei der Herstellung. 
Danach kann Joghurt vielleicht nicht 
mehr so cremig sein, schlecht ist er 
deshalb noch lange nicht. Am besten 
ist es, bei Lebensmitteln einfach auf 
die eigene Zunge und den eigenen 
Geschmack zu vertrauen. 
 

naar: www.sowieso.de, 
05.12.2011 

 

 

 
 

noot 1 Mindesthaltbarkeitsdatum: geeft aan dat een product ten minste houdbaar is tot en 

met die datum. 

noot 2 Verfallsdatum: geeft aan dat een product na die datum niet meer gebruikt moet 

worden. 
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1p 23 Welke titel past bij alinea 1? 
A Ongezond 
B Pas op 
C Tekort 
D Verspilling 
 

1p 24 Wat maakt alinea 2 duidelijk over de “Mindesthaltbarkeitsdatum”, die op 
verpakkingen van voedsel staat? 
A Daarvoor wordt een nieuw systeem ontworpen. 
B De betekenis ervan wordt vaak verkeerd begrepen. 
C Die moet erop staan, maar klopt meestal niet. 
 

2p 25 Kruis in de uitwerkbijlage bij elk product aan of er een 
“Mindesthaltbarkeitsdatum” of een “Verfallsdatum” op staat. (alinea 2 en 3) 
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Tekst 12 

 
Lili ist ein Zirkuskind 
 
Lili (14) erzählt über ihr Leben im Zirkus. 
 
(1) Als ich sechs Jahre alt war, habe ich 
mit Akrobatik-Training am Trapez 
begonnen. Ich war schon damals sehr 
gelenkig, konnte mich rückwärts runter 
in die Brücke beugen, soweit biegen, 
dass mein Kopf fast zwischen die Beine 
reichte. Seit diesem Jahr trete ich 
endlich gemeinsam mit anderen jungen 
Artisten in der Manege auf: als 
Schlangenmädchen. 
 
(2) Wenn wir Anfang April, im Frühling, 
unser Winterquartier abbrechen, freut 
sich jeder im Zirkus. Wir reisen mit mehr 
als hundert Zirkuswagen und einem 
riesigen Zelt durch Europa. Das Zelt hat 
1430 Sitzplätze. Wir sind neun Monate 
im Jahr unterwegs. Alle vier bis sechs 
Wochen treten wir dann in einer 
anderen Stadt auf. 
 
(3) Jeden Tag außer Montag und 
Dienstag haben wir zwei Vorstellungen. 
Dazwischen trainiere ich oder mache 
meine Hausaufgaben am Computer. 
Denn natürlich muss auch ein 
Zirkuskind jeden Tag in die Schule. Der 
Unterschied: Meine Schule rollt auf 
Rädern. Eine Lehrerin begleitet den 
Zirkus. Ich habe Einzelunterricht, weil 
keines der sechs Kinder beim „Circus 
Roncalli“ in meinem Alter ist. Nur in der 
Winterpause bleiben wir an einem Ort. 
Da besuche ich dann eine ganz normale 
Schule. 
 
(4) Beim „Circus Roncalli“ arbeiten 150 
Menschen aus 18 verschiedenen 

Ländern. Englisch, Italienisch und 
Spanisch habe ich deshalb schon früh 
gelernt. Fast jedes Kind hier spricht eine 
andere Sprache. Wir unterscheiden uns 
darin, dass es keine Nummern mit 
exotischen Tieren gibt. Bei uns treten 
nur Pferde und Hunde auf. Und das mit 
Absicht: Mein Vater findet, dass Zirkus 
so sein sollte wie früher. Deshalb 
springt auch bei uns kein Löwe durch 
einen brennenden Reifen. 
 
(5) Meine Familie hat fünf Zirkuswagen. 
Im Salonwagen sind unser Esszimmer, 
der Fernseher und eine Küche. Der 
Schlafwagen hat drei Zimmer: das 
Badezimmer mit Wanne, das 
Schlafzimmer meiner Eltern — und eine 
Schlafecke für mich. Aber mittlerweile 
übernachte ich dort nicht mehr. Denn 
seit ein paar Tagen habe ich meinen 
eigenen Zirkuswagen. Der einzige 
Nachteil: Wenn es regnet und das 
Essen ist in der Küche fertig, dann muss 
ich zu einem anderen Wagen 
hinüberlaufen und werde nass. 
 
(6) Ein festes Zuhause vermisse ich 
eigentlich nicht. In unserer Zeltstadt ist 
immer alles gleich. Nur der Boden 
ändert sich: Da ist mal Gras, mal Kies, 
mal Beton. Später möchte ich den 
Zirkus meiner Eltern weiterführen. 
Zusammen mit meinen Geschwistern. 
Aber jetzt studiere ich erst mal eine 
neue Nummer auf Rollschuhen ein. Ich 
hoffe, die wird ein Riesenerfolg. 
 
 naar: Dein Spiegel, 11.2012 
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1p 26 Wat kom je over Lili te weten in alinea 1? 
A Dat ze bijzonder lenig is. 
B Dat ze soms last van hoogtevrees heeft.  
C Dat ze graag met dieren in de arena staat. 
 

1p 27 Wat zegt Lili in alinea 2 over het circusleven? 
A Alle medewerkers zijn blij als het reisseizoen begint. 
B Het reizen met zoveel grote voertuigen is best moeilijk. 
C Met zijn allen reizen voelt voor haar net als vakantie. 
 

1p 28 Wat vertelt Lili over haar schoolopleiding? (alinea 3) 
A Ze krijgt de meeste lessen via het internet. 
B Ze krijgt voor het grootste gedeelte in haar eentje les. 
C Ze krijgt maar drie maanden per jaar les. 
 

1p 29 Wat maakt “circus Roncalli” volgens Lili bijzonder? (alinea 4) 
A Dat circusacts met beesten uit verre landen ontbreken. 
B Dat er altijd circusacts zijn die zonder mensen worden gedaan. 
C Dat het circus ook acts verzint die nergens anders opgevoerd worden. 
 

1p 30 Wat vertelt Lili in alinea 5 over de manier waarop ze woont? 
A Ze heeft geen eigen slaapkamer, omdat de caravan te klein is. 
B Ze moet buitenom als ze naar andere woonruimtes wil. 
C Ze zou het heerlijk vinden om een douche voor zichzelf te hebben. 
 

1p 31 Hoe denkt Lili over haar toekomst? (alinea 6) 
A Ze denkt erover om in elk geval nog een ander beroep te leren. 
B Ze droomt ervan om later in een gewoon huis te gaan wonen. 
C Ze hoopt samen met familieleden het bedrijf voort te zetten. 
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Tekst 13 

 
1p 32 Wie hebben gratis toegang tot dierenpark Limbach-Oberfrohna? 

Noem twee groepen. 
Beantwoord deze vraag in het Nederlands. 
 
 
 
Tierpark Limbach-Oberfrohna 
Öffnungszeiten / Eintrittspreise 
 
Öffnungszeiten 

April - September Montag - Freitag 9:30 - 18:00 Uhr 

 Samstag / Sonntag 9:30 - 18:30 Uhr 

November - Februar Montag - Sonntag 9:30 - 16:00 Uhr 

Oktober und März Montag - Sonntag 9:30 - 17:00 Uhr 

 
Eintrittspreise / Gruppenermäßigung ab 15 Personen 

Erwachsene 3,00 Euro 2,70 Euro 

Ermäßigte 1,50 Euro 1,30 Euro 

Familienkarte 7,00 Euro  

Jahreskarte Erwachsene 30,00 Euro  

Jahreskarte Ermäßigte 15,00 Euro  

 
Ermäßigte 
Ermäßigte Eintrittspreise erhalten: Studenten, Schüler und Kinder ab 4 
Jahre, Arbeitslose und Schwerbeschädigte. Kinder unter 4 Jahren und 
Familienpassinhaber haben freien Eintritt! 
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Tekst 14 

 
1p 33 Op sommige Duitse scholen wil men lesuren van zestig minuten invoeren. 

Welke leerling ziet hier het voordeel van in? 
A Charlotte 
B Hedi 
C Helena 
D Julia 
 
 
 

 
Wozu gibt es denn eigentlich Doppelstunden? Manchmal, 
wenn wir ein doofes Fach haben, schaue ich von Anfang an 
nur auf die Uhr! Allein 5 Minuten sind für mich dann schon 
eine halbe Ewigkeit… Ich finde es gut so, wie es jetzt ist. 
Charlotte 

 
Wenn die Sonne in unserem Klassenraum im obersten Stock 
scheint, kommen wir ganz schön ins Schwitzen. Dann können 
wir uns kaum noch auf den Unterricht konzentrieren. Wenn die 
Stunden vielleicht bald 60 Minuten dauern, dann nehme ich 
Eiswürfel mit zur Schule.  
Hedi 

 
Ich bin im Moment in England, wo die Schulstunden auch 60 
Minuten dauern. In meiner deutschen Schule dauern sie nur 
45 Minuten, dadurch kann ich gut vergleichen. Ich habe das 
Gefühl, in den langen Stunden besser lernen zu können, weil 
die Lehrer mehr Zeit für einzelne Schüler und Fragen haben. 
Helena 

 
Schulstunden mit nur 45 Minuten haben den Vorteil, dass man 
mehr Abwechslung hat. Abwechslung fördert nicht nur in der 
Schule, sondern auch bei Hausaufgaben und beim Lernen die 
Konzentration. 
Julia 
 

 
 naar: Dein Spiegel, 09.2012 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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 BB-0063-a-16-1-u 

Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2016 
 
 
 

 Duits CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
 1 A B C D 

 
Tekst 2 

 
 2 A B C 

 
Tekst 3 

 
 3 A B C 

 
 4 A B C 

 
 5 A B C 

 
 6 A B C 

 
Tekst 4 

 
 7 A B C 

 
 8 A B C 

 
 9  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 10 A B C 

 
Tekst 5 

 
 11 A B C 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 6 

 
 12 A B C 

 
 

Tekst 7 

 
 13 A B C 

 
 14 A B C D 

 
 15  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 16 A B C 

 
 

Tekst 8 

 
 17 A B C 

 
 18 A B C 

 
 19 A B C 

 
 20 A B C 

 
 

Tekst 9 

 
 21 A B C 

 
 

Tekst 10 

 
 22 A B C 
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Tekst 11 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C 

 
 25  

 Mindesthaltbarkeitsdatum Verfallsdatum 

chips   
koekjes   
vlees   
yoghurt   

 
 

Tekst 12 

 
 26 A B C 

 
 27 A B C 

 
 28 A B C 

 
 29 A B C 

 
 30 A B C 

 
 31 A B C 

 
 

Tekst 13 

 
 32 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 14 

 
 33 A B C D 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 Duits CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 

 BB-0063-a-16-1-c 3 lees verder ►►► 
 

Pagina: 100Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 35 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
− Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

− Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 B 
 
 

Tekst 2 
 

 2 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 3 
 

 3 C 
 

 4 C 
 

 5 B 
 

 6 B 
 
 

Tekst 4 
 

 7 A 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 1 
rekenen, wiskunde, dingen berekenen/uitrekenen 
 
Opmerking 
Antwoorden met de volgende strekking niet goed rekenen: tellen. 
 

 10 A 
 
 

Tekst 5 
 

 11 A 
 
 

Tekst 6 
 

 12 A 
 
 

Tekst 7 
 

 13 C 
 

 14 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier antwoorden goed 2 
indien drie antwoorden goed 1 
indien minder dan drie antwoorden goed 0 
 

 16 A 
 
 

Tekst 8 
 

 17 C 
 

 18 A 
 

 19 B 
 

 20 B 
 
 

Tekst 9 
 

 21 C 
 
 

Tekst 10 
 

 22 A 
 
 

Tekst 11 
 

 23 D 
 

 24 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 2 
 
 Mindesthaltbarkeitsdatum Verfallsdatum 
chips x  
koekjes x  
vlees  x 
yoghurt x  

 
indien vier antwoorden goed 2 
indien drie antwoorden goed 1 
indien minder dan drie antwoorden goed 0 
 
 

Tekst 12 
 

 26 A 
 

 27 A 
 

 28 B 
 

 29 A 
 

 30 B 
 

 31 C 
 
 

Tekst 13 
 

 32 maximumscore 1 
Een goed antwoord bevat de volgende twee elementen: 
− kinderen tot 4 jaar 
− bezitters van/mensen met een gezinspas/familiepas/abonnement 
 
Indien één van beide elementen ontbreekt 0 
 
 

Tekst 14 
 

 33 C 
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5 Inzenden scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar Cito. 

De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 2 naar: www.bild.de 
tekst 3 naar: Alle Kinder lieben Chopin, Badische Zeitung, 25.09.2008 
tekst 4 naar: www.planet-beruf.de, 21.03.2012 
tekst 5 naar: flyer Thale Seilbahnen 
tekst 6 naar: www.fortfun.de 
tekst 7 naar: www.geolino.de 
tekst 8 naar: www.geolino.de, 29.03.2012 
tekst 9 naar: Deutsch Perfekt, 03.2012 
tekst 11 naar: www.sowieso.de, 05.12.2011 
tekst 12 naar: Dein Spiegel, 11.2012 
tekst 14 naar: Dein Spiegel, 09.2012 
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BB-0063-a-13-1-o 

Examen VMBO-BB 

2013 
 
 
 

 Duits CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 37 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 24 mei

13.30 - 15.00 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
1p 1 Welk hotel/pension adverteert met zijn rustige ligging? 

A Barbarossa 
B Deutscher Hof 
C Zum Schweizerhaus 
D Zur Tanne 
 
 
 

 
Hotel Barbarossa 
Vom Schlemmerlexikon empfohlen! 
 
Familiär geführtes Haus. 30 

Komfortzimmer (60 Betten) mit DU/WC/TV/Tel. Sauna und 
Solarium sowie Seminarräume. 
www.barbarossahotel-kelbra.de 
 

Gaststätte & Pension „Deutscher Hof“ 
Mi. + Do. Ruhetag 
Hotelbetrieb 
Zimmer mit Dusche/WC 
Biergarten 
Vereins- u. Familienfeiern 
 

Gasthof & Hotel „Zum Schweizerhaus“ 
Familie Bornschein 
gutbürgerliche Küche 
Wildspezialitäten 
 gemütliche Zimmer mit DU/WC/TV + Tel. 
 sehr ruhige Lage unmittelbar am Weinberg 
 großer „Wein-Biergarten“, eigener Parkplatz 

 

Gasthaus & Pension „Zur Tanne“ 
Mo. + Di. Ruhetag 
Hotelbetrieb 
Zimmer mit Dusche/WC 
Terrasse 
Vereins- u. Familienfeiern 
Mobil: 0173 / 3 918 425 
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Tekst 2 

 
1p 2 Je bent een dag in pretpark “Fort fun” en het regent de hele tijd flink. 

Bij de kassa heb je een regenverzekering afgesloten. 
Waar heb je nu recht op? 
A Je mag bij de kassa je entreebedrag terughalen. 
B Je mag dat jaar zonder te betalen nog eens terugkomen. 
C Je mag gratis deelnemen aan een speciaal binnenprogramma. 
 
 
 
 
FORT FUN — ABENTEUERLAND 
Regenversicherung bei Regen, Nebel & Gewitter 
 
Bei starkem oder andauerndem Regen sind wir 
aus Sicherheitsgründen gezwungen, einige 
Fahrgeschäfte außer Betrieb zu nehmen. 
 
Hier eine genaue Übersicht: 
Devils Mine: bei Frost und/oder bei starkem Regen 
Big Wheel Riesenrad: bei starkem Regen 
Wild Eagle: bei starkem Nebel 
Sessellift: bei starkem Wind und Regen 
Capt’n Crazy: bei starkem Regen 
SpeedSnake bei Frost und/oder bei starkem Regen 
Old McDonalds: bei Regen 
Marienkäferbahn: bei Frost und/oder bei Regen 
 
Generell behält sich die Parkleitung vor, an diesen Tagen frühzeitig (ab 
ca. 16 Uhr) den Park zu schließen. 
 

TIPP: Hol dir an Tagen mit schlechter 
Wetterprognose unsere Regenversicherung für 
nur 1 € p.P. an der Eintrittskasse. Regnet es 
mehr als 4 mm (= 1 Std. starker Regen) erhältst 
du 1 Tageskarte kostenlos für einen weiteren 
Besuch in der laufenden Saison! 

 
Bitte beachtet: Die Regenversicherung muss bei Betreten des Parks an 
der Kasse gelöst werden! „Freier Eintritt“ (Ehrenkarten etc.) kann nicht 
versichert werden! 
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Tekst 3 

 
Hoover — der sprechende Seehund 
 
(1) Hoover hatte keinen glücklichen Start ins Leben. Als Jungtier robbte 
der kleine völlig verwaist und ganz allein an einem Strand in Maine (USA) 
herum — aber seine leidvollen Rufe wurden glücklicherweise nicht 
überhört. George und Alice Swallow nahmen Hoover mit nach Hause, um 
ihn zu pflegen. Aber Hoover brachte in den ersten Tagen nicht mal den 
leckersten Fisch runter. Der Hunger war aber dann doch so groß, dass er 
bald einen Fisch nach dem anderen „einsaugte“ (daher auch der Name 
Hoover, was im Englischen „Staubsauger“ bedeutet). 
 
(2) Die Badewanne von George und Alice wurde schnell zu klein und 
schließlich kam er mit vier Monaten in das New England Aquarium. Die 
Besucher freuten sich über den niedlichen Seehund und machten eine 
unglaubliche Entdeckung: Hoover sprach wie ein Mensch! Mit „Hallo 
zusammen!“, „Wie geht’s?“, „Weg daaaa!“ und einigen weiteren Sätzen 
war er die Sensation. Kein Säugetier vor ihm konnte die menschliche 
Sprache so perfekt nachahmen! Und das auch 
noch in einem starken Dialekt. Rate mal, 
welchen!? Natürlich den von George und Alice, 
denn für ihn waren sie wie seine echten 
tierischen Eltern, und ihre Sprache wollte er 
auch „sprechen“. Hoover starb im Alter von 
14 Jahren an Altersschwäche. 
 
 naar: www.tierchenwelt.de 
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1p 3 Welke uitspraak over de jonge Hoover is juist volgens alinea 1? 
A Hij was gevangengenomen door stropers. 
B Hij was het slachtoffer van een milieuramp. 
C Hij was zijn ouders kwijtgeraakt. 
 

1p 4 Hoe kwam Hoover aan zijn naam? (alinea 1) 
door zijn manier van 
A eten 
B geluid maken 
C zwemmen 
 

1p 5 “eine unglaubliche Entdeckung” (alinea 2) 
Wat hield die ontdekking in? 
A Hoover imiteerde uitspraken van zijn opvoeders. 
B Hoover kon eenvoudige vragen beantwoorden. 
C Hoover vond het geweldig als het publiek tegen hem praatte. 
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Tekst 4 

 
Das Astronautentraining 
 
Europäische Astronauten trainieren 
meistens im Europäischen Astronauten-
Zentrum EAC in Köln in Deutschland. 
 
(1) Die Astronauten müssen sich gut 
vorbereiten, bevor sie zur Internationalen 

Raumstation fliegen. Sie nehmen für mehr als ein Jahr an einem 
umfassenden und abwechslungsreichen Trainingsprogramm teil. Zu 
diesem Programm gehören viele körperliche Übungen, um die 
Astronauten fit zu halten. Sie nehmen Sprachunterricht, um Russisch zu 
lernen. Außerdem lernen sie, wie sie ein Raumfahrzeug fliegen, wie sie 
während ihrer Mission Experimente durchführen, wie man sich in der 
Schwerelosigkeit bewegt und wie man sich in Notfällen verhält. 
 
(2) Ihre erste Erfahrung mit der Schwerelosigkeit machen Astronauten 
normalerweise in einem speziellen Flugzeug, mit dem für kurze Perioden 
von bis zu 20 Sekunden die Bedingungen im Weltraum simuliert werden. 
Diese Flüge sind eine gute Möglichkeit, zu lernen, wie man sich 
schwebend fortbewegt. Während des Trainings lernen die Astronauten 
auch, wie man ein Raumfahrzeug zur Internationalen Raumstation und zur 
Erde zurück fliegt. Sie benutzen einen Simulator, der eine exakte Kopie 
eines echten Raumfahrzeugs ist, um das Fliegen im Weltraum zu 
trainieren. 
 
(3) Um sich auf Weltraumspaziergänge vorzubereiten, tragen die 
Astronauten Raumanzüge, während sie in Wasser trainieren und an 
Modellen der Raumstation in Originalgröße arbeiten. Bevor sie in den 
Weltraum fahren, müssen die Astronauten auch Fallschirmspringen 
trainieren und Überleben auf dem Meer, in Wäldern und in der Wüste 
lernen, damit sie wissen, was sie in einem Notfall tun müssen. 
 
 naar: www.esa.int, 29.11.10 
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1p 6 Wat zegt alinea 1 over de astronauten-opleiding van ‘EAC’? 
A De opleiding eist veel van de deelnemers. 
B De opleiding heeft veel vakken maar weinig examens. 
C De opleiding vindt in veel verschillende landen plaats. 
 

1p 7 Wat wordt er in alinea 2 over leerling-astronauten verteld? 
A Ze kijken veel naar opnames van echte ruimtevluchten. 
B Ze leren het vak pas goed als ze echt naar de ruimte gaan. 
C Ze oefenen situaties zoals die in de ruimte voorkomen. 
 

1p 8 Welke uitspraak is juist volgens alinea 3? 
A Astronauten leren zich te redden in onverwachte situaties. 
B Astronauten moeten hun training afwisselen met ontspanning. 
C Astronauten trainen ook vaardigheden die ze absoluut niet nodig 

hebben. 
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Tekst 5 

 
1p 9 Waarover gaat dit artikel? 

A over een experiment 
B over een reclamestunt 
C over een wedstrijd 
 
 
 
 

Wie viele Ballons braucht man, um ein ganzes 
Haus fliegen zu lassen? Genau 300. Das hat 
ein Team von National Geographic heraus-
gefunden und mit diesem Wissen am 
vergangenen Wochenende einen besonders 
schön anzusehenden Weltrekord aufgestellt: 
Zwei Weltklasse Ballon-Piloten haben mit 
Erfolg ein gut 5 Meter hohes Haus von einem 
privaten Flugplatz im Osten von Los Angeles 
davonfliegen lassen. Das Flugobjekt mit 
bunten Wetterballons erreichte eine Flughöhe 
von über 3 000 Metern. Außerdem blieb es 
fast eine Stunde lang in der Luft, wie die 
amerikanische Website mymodernmet.com 
berichtet. Das ganze Schauspiel wurde auch 
gefilmt und soll als Teil einer neuen Serie 
beim National Geographic zu bestaunen sein. 
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Tekst 6 

 
Op het strand van het Duitse eiland Sylt staat dit bord: 
 
 
KÜSTENSCHUTZ — BEREICH 
— STRANDBURGEN — BAU VERBOTEN — 
WARUM? 

STRANDBURGEN 
 

 bieten Wind und See Angriffsflächen 
 beschleunigen den Strandverlust 
 stören die Bewegungsfreiheit am Strand 
 behindern Bergungseinsätze bei Sturmflut 
 

IHRE MITHILFE SICHERT DEN ERHOLUNGSWERT 
DER INSEL SYLT 
 
 

1p 10 Wat maakt dit bord duidelijk? 
Je mag 
A geen afval op het strand achterlaten. 
B geen kuilen en zandkastelen maken. 
C sommige stukken van het strand niet betreden. 
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Tekst 7 

 
Schnitzel aus dem Toaster — Wie essen wir 
heute?  
 
(1) Kochen und Essen sind ein wichtiges Thema 
geworden. Besonders gut sieht man das im 
Fernsehen. Beinahe täglich kann man Köchen beim 
Kochen zusehen. Und nicht nur im Fernsehen. Auch 
in Zeitungen und Zeitschriften gibt es jede Woche 
neue Kochrezepte. 
 
(2) Stehen wir wieder länger in der Küche und 
kochen wir öfter? Eigentlich nicht. Denn viel fernsehen ist nicht selbst 
kochen. Und eine der Kochrubriken heißt „Nimm drei“ und das bedeutet: 
Die Rezepte dürfen nur drei Zutaten haben, man muss sie also einfach und 
vor allem rasch kochen können. 
 
(3) Auch Umfragen zeigen: Gut und gesund, aber vor allem einfach und 
schnell — so soll das Essen von heute sein. Weil es immer mehr Single-
Haushalte und berufstätige Frauen gibt, darf das Kochen nicht mehr viel 
Zeit kosten. Denn gerade die fehlt den meisten Menschen oft: Die Zeit zum 
Planen, Einkaufen, Vorbereiten, Kochen und auch zum gemeinsamen 
Essen. 
 
(4) Besonders im Alltag möchten wir also schnell und bequem satt werden. 
Und das geht am besten mit Fertiggerichten. 85 Prozent der Leute öffnen 
Dosen, Tüten und andere Verpackungen. Die Töpfe aber bleiben im 
Schrank. Es werden immer mehr neue Fertigprodukte auf den Markt 
gebracht. Zum Beispiel Bratkartoffeln aus der Packung oder Pizza aus der 
Tüte. Und besonders komisch: das Schnitzel aus dem Toaster: Packung 
auf, Schnitzel in den Toaster, Taste drücken, fertig. Na dann: guten Appetit! 
 

naar: Schnitzel aus dem Toaster — Wie Essgewohnheiten sich ändern, 
www.sueddeutschezeitung.de, 16.10.07 
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1p 11 Welke uitspraak komt overeen met alinea 1? 
A Koken krijgt veel aandacht in de media. 
B Veel tv-koks schrijven ook voor de krant. 
C Voor steeds meer mensen is koken een hobby. 
 

1p 12 In alinea 2 wordt er gesproken over “Nimm drei”. 
Wat is belangrijk bij “Nimm drei”? 
Dat gerechten 
A betaalbaar zijn. 
B erg voedzaam zijn. 
C vlug op tafel staan. 
 

1p 13 Welke uitspraak sluit het beste aan bij alinea 3? 
A “Ik  nodig soms mensen uit voor het eten, maar ze zeggen steeds af.” 
B “Ik heb het te druk, ik kom bijna niet aan koken toe.” 
C “Ik wil lekker eten, maar het mag niet te veel kosten.” 
 

1p 14 Wat maakt alinea 4 duidelijk? 
A Kant-en-klaar-producten worden steeds populairder. 
B Makkelijke maaltijden zijn vaak vies, ongezond en duur. 
C Voor echt verse ingrediënten moet je op de markt zijn. 
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Tekst 8 

 
Junges Genie baute in 4 Monaten einen eigenen Roboter 
 
Er ist 17 Jahre alt, geht aufs Berufskolleg und hat in seiner Freizeit 
einen Produktionsroboter für die Firma seines Vaters gebaut, der jetzt 
schon die erste Großbestellung bearbeitet: David Kersten ist vermutlich 
das, was man ein Genie nennt. 
 

 
(1) Auf so etwas muss man erstmal 
kommen: Die Firma Kersten stellt 
neben vielen anderen Produkten 
auch sogenannte Drahthaken her. 
Daran hängen Supermärkte zum 
Beispiel Weingummi-Tüten oder 
Batterien. Bislang schaffte man in 
Handarbeit 3 bis 4 Haken pro Minute, 
mit Einsatz einer Maschine auch 5. 
„Ich wollte die Maschine verbessern, 
um vielleicht 6 pro Minute zu 
schaffen“, erklärt David Kersten. 
 
(2) Das kleine Verbesserungsprojekt 
aber wurde umfangreicher und 
umfangreicher. Schließlich baute 
David Kersten gleich einen ganzen 
Roboter. Knapp 4 Monate hat er 
getüftelt, gezeichnet, programmiert, 

geschweißt, geschraubt und gebaut 
— jetzt ist das Werk komplett in 
Eigenregie vollbracht. Wie einen 
Roboter aus einem Science Fiction-
Film darf man ihn sich allerdings nicht 
vorstellen. Der Roboter ist ungefähr 
5 Quadratmeter groß und fast 2 
Meter hoch, ist mit unzähligen Kabeln 
und Schläuchen ausgestattet. Bis zu 
10 Drahthaken pro Minute können 
jetzt produziert werden. Keine Frage, 
dass David Kersten stolz auf seinen 
Roboter ist. 
 
(3) Und der Vater? „Der war anfangs 
schon skeptisch“, erinnert sich der 
Sohn. „Aber mittlerweile freut er sich 
doch sehr darüber.“ Kein Wunder, 
denn der Roboter seines Sohnes hat 
bereits den ersten Großauftrag zu 
erledigen: 10 000 spezielle 
Drahthaken für die Aufhängung von 
Flip-Flop-Sandalen müssen 
produziert werden. Kersten will eines 
Tages Maschinenbauer werden. Man 
darf gespannt sein. 
 

naar: Kurier am Sonntag, 
30.10.11 
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1p 15 Op welke vraag geeft alinea 1 een antwoord? 
A Hoe is het idee voor de robot ontstaan? 
B Waarom werken machines preciezer dan mensen? 
C Welke baantjes heeft David eerder allemaal al gehad? 
 

2p 16 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 2. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Davids project bracht meer werk met zich mee dan hij eerst dacht. 
2 David heeft veel hulp gehad bij het in elkaar zetten van de robot. 
3 Davids robot is gebaseerd op een robot uit een film. 
4 David is erg blij met het eindresultaat. 
 

1p 17 Wat blijkt uit alinea 3 over Davids vader? 
A Hij is nog een beetje kritisch of de machine in de praktijk wel werkt. 
B Hij is zelf ook apparatenbouwer van beroep. 
C Hij stimuleert zijn zoon om werktuigbouwkunde te gaan studeren. 
D Hij vindt de uitvinding van zijn zoon geslaagd. 
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Tekst 9 

 
1p 18 Waarom moeten sommige tekenfilms van Tom en Jerry worden 

aangepast? 
Omdat ze kinderen op het idee kunnen brengen om 
A andere kinderen te gaan pesten. 
B gevaarlijke trucjes uit te gaan halen. 
C te beginnen met roken. 
 
 
 
 
Tom und Jerry 
 
Seit Jahrzehnten sind sie die Helden des 
Kinderfernsehens: Tom und Jerry haben 
mit ihren gegenseitigen Streitereien schon 
Millionen von Kindern zum Lachen 
gebracht. Ungehindert können sie mit 
Hammer, Axt und Schwert aufeinander 
losgehen. Selbst die Unmengen von Sprengstoff, womit sich die 
beiden Zeichentrickhelden immer wieder gegenseitig in die Luft 
jagen, war kein Problem. Nur eins ist für die beiden Feinde jetzt 
nicht mehr erlaubt: Sie dürfen in Programmen für Kinder keine 
Zigarette mehr im Mund haben. Der Zeichentrickfilm wurde in 
den vierziger bis sechziger Jahren gedreht, als das noch kein 
Problem war. Heute denkt man aber anders darüber. Die 
Gefahr, dass sie Kinder dazu anregen, dieses Benehmen zu 
übernehmen, ist viel zu groß. Der Cartoon-Sender der „Turner 
Broadcasting Company“ ist bereit, einige Szenen aus den 
Cartoons zu entfernen. 
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Tekst 10 

 
1p 19 Welk woord past het best bij dit artikel? 

A oplichting 
B overval 
C vergissing 
 
 
 
 

 
 
Eine Rentnerin aus Braunschweig 
staunte nicht schlecht, als sie vom 
Einkaufen nach Hause kam. In der 
Tüte der Fleischerei befanden sich 
nicht die gekauften Wurstscheiben, 
sondern Geldscheine: insgesamt 
mehr als 2.000 Euro. Im Laden 
stellte sich schnell heraus, dass es 
sich um ein Versehen gehandelt 
hatte. Ein Mitarbeiter hatte gerade 
die Einnahmen des Tages in eine 
Tüte gepackt gehabt. Diese war 
der Frau, statt des Aufschnitts, 
ausgehändigt worden. 
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Tekst 11 

 
Resequin, Deutschlands erstes Blindenpferd 
 
(1) Sie kennt mehr als 50 Hörzeichen. Begriffe wie „links“, „rechts“, 
„voran“, „such Treppe“ oder „Telefon“ sind für sie kein Problem — nur mit 
dem „Sitz“ klappt’s noch nicht. Miniaturpferd Resequin, 3, ist 
Deutschlands erstes und einziges Blindenpferd. Ausgebildet wurde das 80 
Zentimeter große Pferd in der Blindenführhundeschule von Wolfgang 
Seitle in Neuburg (Oberbayern). 
 

(2) Anfangs war Seitle noch skeptisch. Er hatte schon 
einmal versucht ein Pony zum Blindenführer 
auszubilden. Damals scheiterte er an der Störrigkeit 
des Tieres. Doch Resequin überzeugte. Nach 
achtmonatigem Training konnte sie ihren Begleiter 
ohne Probleme durch die Stadt führen. Seitle hat 
seitdem mehrere Miniaturpferde trainiert. Er weiß 
jetzt: „Miniaturpferde sind liebevoll, anhänglich, 
friedlich und vor allem nicht störrisch.“ 

 
(3) Doch so richtig glaubt der Hundetrainer Seitle noch nicht daran, dass 
sich Blindenpferde in Deutschland durchsetzen werden. Zwar haben sie 
ihre Vorteile: Sie werden viel älter als ihre Hunde-Kollegen (40 bis 45 
Jahre) und sie haben keinen Jagdtrieb. Doch in der Öffentlichkeit gibt es 
sicher Probleme. Seitle: „Manche Restaurant-Besitzer wehren sich schon 
gegen den Eintritt von Blindenhunden, die werden wahnsinnig, wenn da 
plötzlich ein Pferd vor der Tür steht.“ 
 

naar: Erstes Blindenpferd trat seinen Dienst an, www.bz-berlin.de, 
27.06.02 
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1p 20 Welke uitspraak over “blindenpaard” Resequin is juist volgens alinea 1? 
Resequin 
A is eigenwijs maar buitengewoon sterk. 
B leert sneller dan de meeste blindengeleidehonden. 
C voert bijna alle aangeleerde commando’s uit. 
 

1p 21 Wat wordt er uit alinea 2 over Wolfgang Seitle duidelijk? 
Hij vindt 
A mini-paarden als blindengeleiders geschikt. 
B mini-paarden liever dan honden. 
C sommige eigenschappen van mini-paarden erg vervelend. 
 

1p 22 Waarover wordt in alinea 3 gesproken? 
A Blinden hebben liever een geleidehond dan een -paard. 
B Met een paard als blindengeleider ben je niet overal welkom. 
C Veel hondenscholen weigeren om ook paarden te gaan trainen. 
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Tekst 12 

 
1p 23 Een vader, moeder en hun twee kinderen (10 en 15 jaar oud) willen een 

dag zwemmen in het zwembad van de “Thyra Grotte”. 
 Wat moet dit gezin aan entree betalen? 
 

2p 24 Begeleiders van bijvoorbeeld gehandicapten mogen gratis naar binnen. 
 Welke twee groepen mensen mogen nog meer gratis naar binnen? 
 
 
 
Thyra Grotte 
Eintrittspreise für den Innen- und Außenschwimmbereich und Sauna 
 
 Erwachsene Familien mit bis zu 

drei eigenen 
Kindern 

Kinder, Jugendliche 
bis 16 Jahre, Schüler, 
Auszubildende, 
Studenten, Wehr- und 
Zivildienstleistende 
bis 27 Jahre 

1h 3,10 € 8,70 € 2,60 €
2h 6,20 € 17,40 € 5,20 €
3h 9,20 € 26,10 € 7,70 €
4h 12,30 € 34,80 €
Tag 15,40 € 35,80 € 10,30 €

 
 
Geldwertkarten 9,80 € im Wert von 11,00 € 
 23,10 € im Wert von 26,00 € 
 46,10 € im Wert von 52,00 € 

 
Gruppen ab acht Personen erhalten 10% Ermäßigung. Gruppen ab 20 
Personen erhalten 20% Ermäßigung. Bei Personen, die ständig Hilfe 
benötigen, hat die Begleitperson freien Eintritt. Kinder unter 3 Jahren und 
Kinder an ihrem Geburtstag haben freie Eintritt. 
Nachzahlgebühr je angefangene halbe Stunde beträgt für Erwachsene 
2,00 €, für Kinder 1,50 € und für Familien 4,50 €. 

 
Preisänderungen vorbehalten! 
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Tekst 13 

 
1p 25 Hieronder staat een korte beschrijving van een boek. 

In welke categorie moet dit boek worden ingedeeld? 
A humor 
B informatie 
C romantiek 
D spanning 
 
 
 
 
Kuh(le) Ferien 
Autor: Ulrike Platten-Wirtz 
Verlag: Kontrast Verlag 
Seitenzahl: 95 Seiten 
Preis: € 9,90 
 
Endlich Herbstferien. Lukas, Julius 
und Paula planen, gemeinsam im Hunsrück zu zelten. 
Plötzlich liegt ein totes Kalb im Wald, das am nächsten Tag 
spurlos verschwunden ist. Bei der Suche entdecken die 
Jugendlichen eine verlassene Blockhütte. Aber ist die Hütte 
wirklich verlassen? Rätselhafte Postkarten und ein 
vermisster Student bringen entscheidende Hinweise und 
langsam Licht ins Dunkel, bis ein echtes Verbrechen 
aufgedeckt werden kann. 
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Tekst 14 

 
Ich lebe (fast) so wie früher 
 
Wenn Johannes (12) es im Winter warm haben will, muss er den Ofen mit 
Holz anheizen. Er lebt mit seiner Familie auf einem alten, abgelegenen 
Bauernhof im Schwarzwald. Hier erzählt Johannes, wie er ohne Auto, 
Handy und Fernseher leben kann und warum er mit niemandem tauschen 
will. 
 

(1) Wir kochen und heizen mit Holz, das wir mit unseren 
Pferden aus dem Wald schleppen. Und im Winter, wenn 
nachts das Feuer ausgeht, wird es manchmal kalt. Mein 
Leben ist zwar altmodisch, aber auch aufregend. Wenn 
ich auf einen Hügel hinter unserem Haus klettere und 
mich umgucke, sehe ich erst mal nichts. Jedenfalls keine 
Autos und kaum Menschen. Ein einsames Tal mit 
Wäldern und Wiesen, Berge drum herum: Abenteuerland. 
 
(2) Für mich und meine Familie ist das Leben hier aber 

oft auch hart. Jeder muss auf dem Hof mithelfen. Ich hasse nichts mehr als 
Wäsche aufzuhängen. Dafür melke ich gerne die Ziegen, treibe die Kühe von 
der Weide oder füttere die Pferde mit Heu. Meinem Bruder dagegen gefällt 
das einfache Leben nicht immer. Er ist gerade in der Pubertät. Jungs in dem 
Alter hängen lieber mit ihren Freunden in der Stadt ab. Immerhin gibt es jetzt 
einen Internetanschluss. Der ist auch wichtig für die Schule. 
 
(3) Wenn Freunde uns besuchen, dann müssen sie weit laufen. Kurz hinter 
St. Blasien, der nächsten kleinen Stadt, hört nämlich die asphaltierte Straße 
auf. Ab hier geht es nur noch zu Fuß weiter. Und immer bergauf. Diese 
Strecke muss ich jeden Tag in die Schule gehen. Im Sommer fahre ich 
manchmal mit dem Rad hinunter, auf dem Rückweg muss ich dann richtig 
treten. Im nächsten Winter will ich auf Skiern zur Schule. 
 
(4) Den Trubel in der Stadt vermisse ich nicht. Hinter dem Hof hat mein Vater 
uns einen kleinen Badesee angelegt, ich brauche also kein Freibad. Und 
einen Fußballplatz haben wir auch. Der ist etwas rumplig, hat aber einen 
automatischen Rasenmäher. Die Ziegen sorgen dafür, dass das Gras immer 
schön kurz ist. Das ist zwar irgendwie altmodisch — aber auch ganz schön 
praktisch. 
 
 naar: Ich lebe (fast) so wie früher, Dein Spiegel nr. 10, 2011 
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1p 26 Wat maakt alinea 1 over Johannes duidelijk? 
A Hij vindt dat hij een spannende leefomgeving heeft. 
B Hij voelt zich soms alleen en buitengesloten. 
C Hij zou graag wat meer luxe om zich heen willen hebben. 
 

 2p 27 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 2. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Het leven op de boerderij wordt voor Johannes elk jaar moeilijker. 
2 Johannes houdt zich graag met de dieren bezig. 
3 De broer van Johannes is nooit thuis te vinden. 
4 Johannes gaat graag naar school. 
 

1p 28 Wat zegt Johannes in alinea 3? 
A De weg naar zijn huis wordt binnenkort vernieuwd. 
B Er lopen mooie wandel- en fietsroutes langs zijn huis. 
C Je moet moeite doen om zijn huis te bereiken. 
 

1p 29 Wat wil Johannes in de laatste alinea duidelijk maken? 
A Hij gaat regelmatig sporten in de stad. 
B Hij heeft thuis genoeg mogelijkheden om zich te vermaken. 
C Hij vindt grasmaaien met een handmaaier maar ouderwets. 
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Tekst 15 

 
Das tollste Musikinstrument 
 

Musik hat viele Formen und Klänge: Die Auswahl an 
Instrumenten ist groß. Sich für eines zu entscheiden, fällt 
da nicht einfach. Johann (17) spielt Tuba im 
Landesjugendorchester Hamburg. Hier erzählt er, warum 
sein Instrument das Tollste ist. 
 
(1) Warum hast du dich für die Tuba entschieden? 
Naja, eigentlich wollte ich Horn spielen. Aber dann hat mich 
ein Lehrer eine Tuba halten sehen und spielen gehört und 
meinte: „Die passt zu dir.“ Das war vor sechseinhalb Jahren. 

 
(2) Was war schwierig daran? 
Die schwere Tuba zu schleppen war am Anfang eine Belastung für mich. 
Ich war ja damals nicht viel größer als das Instrument. Beim Spielen war 
es schwierig mit den Tönen in die Tiefe zu kommen. Ich hatte oft 
Muskelkater um den Mund, weil meine Lippen noch nicht so locker waren. 
 
(3) Wie oft und wie lange in der Woche übst du? 
Eine halbe Stunde am Tag. An manchen auch etwas mehr, wenn noch 
Orchester-Proben dazukommen. 
 
(4) Warum ist die Tuba das coolste Instrument von allen? 
Weil es einen schönen, warmen Klang hat und im Vergleich zu anderen 
Instrumenten selten gespielt wird. Und weil es sowohl als Begleitung von 
klassischer Musik, als auch als Soloinstrument verwendet werden kann. 
 
(5) Was hörst du zu Hause für Musik? 
Klassik, aber auch House und Musik, die im Radio läuft. 
 
 naar: Das tollste Musikinstrument, www.geolino.de 
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1p 30 Waarom heeft Johann voor de tuba gekozen? (alinea 1) 
A Hij hoorde iemand er eens heel mooi op spelen. 
B Hij was er volgens iemand anders geschikt voor. 
C Hij wilde na lange tijd eens wisselen van instrument. 
 

1p 31 Wat was in het begin moeilijk voor Johann? (alinea 2) 
A Hij kon de hogere noten moeilijk spelen. 
B Hij kon de tuba moeilijk dragen. 
C Hij kon door ziekte vaak niet repeteren. 
 

1p 32 Johann oefent meestal een half uur per dag. 
 Wanneer oefent hij langer dan een half uur per dag volgens alinea 3? 
 Antwoord in het Nederlands. 
 

1p 33 Wat beweert Johann in alinea 4? 
A De tuba is alleen geschikt voor klassieke muziek. 
B De tuba is beter geschikt voor een orkest dan voor solo-optredens. 
C Het komt maar weinig voor dat mensen tuba spelen. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 16 

 
1p 34 Waarover gaat dit bericht? 

A een mislukte bankoverval 
B een ongeluk met een geldwagen 
C een protest tegen bezuinigingen 
D een stunt van een loterij 
 
 
 
 
 

Diesem unverhofften Geldregen 
konnten viele Italiener nicht 
widerstehen: Zehntausende 
Euromünzen prasselten auf die 
Autobahn bei Foggia, nachdem ein 
Transporter gegen eine Leitplanke 
gerast und aufgesprungen war. 
Nachfolgende Fahrer stellten ihre 
Autos wild durcheinander ab und 
sammelten Ein- und Zwei-Euro-
Münzen ein, berichteten italienische 
Medien. Insgesamt sollen so 
zwischen 10.000 und 50.000 Euro 
verschwunden sein. Die übrigen 
Münzen kehrten Sicherheitsleute 
später in Eimern zusammen. 
 

 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C 

 
 4 A B C 

 
 5 A B C 

 
 

Tekst 4 

 
 6 A B C 

 
 7 A B C 

 
 8 A B C 

 
 

Tekst 5 

 
 9 A B C 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 6 

 
 10 A B C 

 
 

Tekst 7 

 
 11 A B C 

 
 12 A B C 

 
 13 A B C 

 
 14 A B C 

 
 

Tekst 8 

 
 15 A B C 

 
 16  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 17 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 18 A B C 

 
 

Tekst 10 

 
 19 A B C 
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Tekst 11 

 
 20 A B C 

 
 21 A B C 

 
 22 A B C 

 
 

Tekst 12 

 
 23  ..................................................................................................................  

 
 24 1.  ..............................................................................................................  

 
2.  ..............................................................................................................  
 
 

Tekst 13 

 
 25 A B C D 

 
 

Tekst 14 

 
 26 A B C 

 
 27  

 wel niet 

1   
2   
3   
4   

 
 28 A B C 

 
 29 A B C 
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Tekst 15 

 
 30 A B C 

 
 31 A B C 

 
 32  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 33 A B C 
 
 

Tekst 16 

 
 34 A B C D 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 Duits CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 37 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
− Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

− Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 B 
 
 

Tekst 3 
 

 3 C 
 

 4 A 
 

 5 A 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Tekst 4 
 

 6 A 
 

 7 C 
 

 8 A 
 
 

Tekst 5 
 

 9 A 
 
 

Tekst 6 
 

 10 B 
 
 

Tekst 7 
 

 11 A 
 

 12 C 
 

 13 B 
 

 14 A 
 
 

Tekst 8 
 

 15 A 
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Antwoord 
 

Scores 
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 16 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier antwoorden goed 2 
indien drie antwoorden goed 1 
indien minder dan drie antwoorden goed 0 
 

 17 D 
 
 

Tekst 9 
 

 18 C 
 
 

Tekst 10 
 

 19 C 
 
 

Tekst 11 
 

 20 C 
 

 21 A 
 

 22 B 
 
 

Tekst 12 
 

 23 maximumscore 1 
35,80 euro 
 

 24 maximumscore 2 
Een goed antwoord bevat de volgende twee elementen: 
• kinderen jonger dan 3 jaar 1 
• kinderen die jarig zijn 1 
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Scores 
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Tekst 13 
 

 25 D 
 
 

Tekst 14 
 

 26 A 
 

 27 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier antwoorden goed 2 
indien drie antwoorden goed 1 
indien minder dan drie antwoorden goed 0 
 

 28 C 
 

 29 B 
 
 

Tekst 15 
 

 30 B 
 

 31 B 
 

 32 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Als hij (orkest)repetities heeft. / Als hij met het orkest moet 
oefenen/spelen/repeteren. 
 
Opmerking 
Antwoorden met de volgende strekking niet goed rekenen:  
als hij moet optreden / optredens heeft. 
 

 33 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Tekst 16 
 

 34 B 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3 naar: www.tierchenwelt.de 
tekst 4 naar: www.esa.int, 29.11.10 
tekst 7 naar: Schnitzel aus dem Toaster — Wie Essgewohnheiten sich ändern, 

www.sueddeutschezeitung.de, 16.10.07 
tekst 8 naar: Kurier am Sonntag, 30.10.11 
tekst 11 naar: Erstes Blindenpferd trat seinen Dienst an, www.bz-berlin.de, 27.06.02 
tekst 14 naar: Ich lebe (fast) so wie früher, Dein Spiegel nr. 10, 2011 
tekst 15 naar: Das tollste Musikinstrument, www.geolino.de 

einde  
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 BB-0063-a-10-1-o 

Examen VMBO-BB 

2010 
 
 
 

 Duits CSE BB 
 herziene versie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 36 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 27 mei
 13.30 - 15.00 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

1p 1 Waarover gaat deze tekst? 
A Over de vraag waarom er zoveel eieren ingevoerd worden. 
B Over de vraag wat de informatie op het ei over dat ei zegt. 
C Over de vraag wat er het eerst was: de kip of het ei. 
 
 
 
 
Das Ei oder das Huhn 
Keine Ahnung, wer zuerst da war. Aber woher das Huhn kommt, 
verrät das Ei! 
 
Bald beginnt die Adventszeit, und weil Ihnen beim Backen eine Menge 
Eier begegnen werden, verraten wir Ihnen, was die Eier über das Huhn 
verraten. Das bedeutet der Code auf dem Ei: 
 

  Ziffer    Betriebsnummer 

 

 
 

Länderkennung 
 

 
Die Ziffer, die den Code einleitet, gibt Auskunft darüber, wie das Huhn gehalten 
wird: 
0 Das Ei ist ökologisch erzeugt worden. 
1 Das Ei stammt aus Freilandhaltung. 
2 Haltungssystem Bodenhaltung. 
3 Das Erzeugerhuhn lebt im Käfig. 
Das Länderkennzeichen besagt, aus welchem Land Ihr 
Ei herkommt. Beispielsweise steht dort: 
DE > Deutschland 
NL > Niederlande 
FR > Frankreich 
Mit der Betriebsnummer können Sie Ihr Ei bis in den Legehennenstall 
zurückverfolgen. Geben Sie dazu einfach die Nummer auf dem Ei unter 
www.was-steht-auf-dem-ei.de ein und Sie erhalten die exakte Auskunft über den 
Stall, in dem Ihr Geberhuhn lebt. 
 

1 DE 0115784
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Tekst 2 
 

2p 2 Geef van elk van de onderstaande beweringen over zonnebrillen aan of deze 
wel of niet overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Koop een bril met zo donker mogelijke glazen. 
2 Houd er bij de koop rekening mee waarom je de bril draagt. 
3 Zorg ervoor, dat de glazen de ogen goed afdekken. 
4 Met spiegelende glazen kun je kleuren niet goed zien. 
 
 
 
 
Vorsicht vor UV-Strahlen: 
Haben Sie die richtige 
Sonnenbrille? 

Ob klassisch, bunt oder in XXL — 
Sonnenbrillen gehören zum Sommer 
wie Schokoladeneis. Doch: Augen auf 
beim Brillenkauf! Achten Sie bei 
dunklen Gläsern auf einen ausreichen-
den UV-Schutz. Die aggressiven UV-
Strahlen können sonst ungeschützt in 
die Augen eindringen und sie 
verletzen. Denken Sie vor dem Kauf 
auch über den Zweck der Brille nach. 
Gläser worin man sich spiegeln kann 
(z.B. fürs Gebirge) sind für den 
Straßenverkehr ungeeignet. Es wird 
zu viel Licht herausgefiltert und die 
Lichter und Farben der Ampel werden 
nicht mehr richtig erkannt. 
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Tekst 3 
 
Dreizehn Tage unter Wasser 
 
Ein australischer Wissenschaftler wagte ein verrücktes Experiment. 
Dreizehn Tage lang lebte er ununterbrochen in einem See und surfte dabei 
im Internet. 
 

(1) Der Meeresbiologe Lloyd Godson ist 
wohl ein großer Jules Verne Fan. Denn 
dieser weltberühmte Schriftsteller träumte 
in seinem Roman „20 000 Meilen unter 
dem Meer“ schon im 19. Jahrhundert 
davon, dass eines Tages Menschen unter 
Wasser leben können. Davon war Godson 
auch überzeugt und wollte es mit einem 
verrückten Experiment beweisen. 
 

(2) Der 29 Jahre alte Mann wollte zeigen, dass Menschen auch unter Wasser 
lange Zeit leben können. Am 5. April tauchte Godson daher in einem 
australischen See ab. Dreizehn Tage lang lebte er in einem drei Meter langen 
Metallkäfig. Atemluft bekam er von Algen. Sie produzieren aus Kohlendioxid 
Sauerstoff. Man nennt das auch Photosynthese. Viele Algenarten kann man 
auch essen. Doch das gefiel dem Australier nicht. Daher ließ er sich Getränke 
und Essen unter Wasser heranschaffen. 
 
(3) Damit ihm nicht langweilig wurde, saß er viel am Computer, surfte im Internet 
oder chattete. Klar, dass man das nicht mit einem normalen PC machen kann. 
Godson hatte dafür einen speziellen wasserdichten Computer. Den Strom dafür 
erzeugte er mit einem Stromerzeuger mit Pedal-Antrieb. Am Mittwoch tauchte er 
nach dreizehn Tagen unter Wasser glücklich wieder auf. Er hat sich seinen 
Lebenstraum erfüllt, sagte er zu den wartenden Journalisten. 
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1p 3 Wat blijkt uit alinea 1 over Godson? 
A Hij heeft een boek over het leven in zee geschreven. 
B Hij heeft een fantasie in de praktijk gebracht. 
C Hij heeft een historisch onderzoek gedaan. 
 

1p 4 Op welke van de volgende vragen geeft alinea 2 antwoord? 
A Hoe Godson zo lang onder water kon blijven. 
B Wat Godson onder water allemaal ontdekte. 
C Welke problemen Godson had bij zijn experiment. 
 

1p 5 Hoe kwam Godson onder water aan eten? (alinea 2) 
A Hij had een voorraad eten meegenomen. 
B Hij kreeg eten bezorgd van boven water. 
C Hij leefde van waterplanten. 
 

1p 6 Hoe had Godson de stroomvoorziening van zijn computer geregeld? (alinea 3) 
Hij maakte gebruik van 
A een aparte aansluiting op het elektriciteitsnet. 
B een bijzonder grote accu. 
C spierkracht. 
D waterkracht. 
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Tekst 4 
 

Arme Kinder gibt es auch in Deutschland. 
Doch was bedeutet das 
eigentlich? 
 
(1) „Kinder armer Eltern können oft nicht 
mit auf Schulausflüge oder 
Klassenfahrten fahren, weil sie dafür 
kein Geld haben. Meistens sagen sie 
das dann aber nicht so offen, sondern 
melden sich krank oder schieben einen 
anderen Grund vor“, sagt Beata 
Hoffmann vom Kinderschutzbund in 
Hannover. Dabei gibt es aber oft Hilfen 
für arme Kinder. Doch danach zu fragen, 
ist vielen Eltern und den Kindern 
peinlich. 
 
(2) „Arme Kinder gehen häufig nicht in 
Fußball- oder Schwimmvereine, weil das 
den Eltern zu teuer ist“, erzählt die 
Kinderschutzexpertin. Die Jungen und 
Mädchen fühlen sich dadurch oft vom 
Spaß der anderen ausgeschlossen. Für 
Kino oder Eisessen-Gehen fehlt das 
Geld ebenfalls. Manche Kinder ziehen 
sich dann ganz von ihren 
Klassenkameraden zurück. „Dabei 
helfen viele Sportvereine Kindern und 
verlangen weniger Geld oder gar keins.“ 
 
(3) „An der Kleidung merkt man nicht im-
mer, ob eine Familie arm ist. Viele Eltern 
kaufen zum Beispiel Levis Jeans auf 
dem Flohmarkt. Da sind die Sachen 
dann viel billiger und sehen trotzdem 
noch toll und manchmal auch teuer aus.“ 

 
 
(4) „Wenn Eltern wenig Geld haben, 
wirkt sich das auch manchmal auf die 
Schulnoten der Kinder aus. Manche 
Schüler können sich im Unterricht nicht 
so gut konzentrieren. Denn die Sorgen 
der Eltern machen auch die Jungen und 
Mädchen traurig. Oder sie bekommen 
nicht genug oder nicht so gutes Essen. 
Manchmal fehlt den Eltern auch das 
Geld für zusätzliche Schulbücher oder 
für Nachhilfeunterricht1).“ 
 
(5) „Gute Ernährung ist für die 
Gesundheit sehr wichtig und dafür, dass 
man in der Schule immer gut aufpassen 
kann. Ein Pausenbrot und dazu ein Apfel 
oder eine Möhre sind nicht so teuer. Es 
muss nur jemand daran denken, es fertig 
zu machen und einzupacken. Und 
gerade da geht es meistens schief.“

 

 
noot 1 Nachhilfeunterricht = bijles 
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1p 7 Wat wordt er in alinea 1 over arme kinderen gezegd? 
A Ze maken steeds vaker gebruik van speciale voorzieningen op school. 
B Ze verzinnen vaak smoesjes om niet mee te hoeven met uitstapjes. 
C Ze zijn vaker ziek dan hun leeftijdsgenootjes uit rijkere gezinnen. 
 

1p 8 Wat is de kern van alinea 2? 
A Arme kinderen doen meestal te weinig aan sport. 
B Arme kinderen hebben vaak het gevoel er niet bij te horen. 
C Arme kinderen worden vaker gepest dan andere kinderen. 
 

1p 9 Wat wordt er in alinea 3 over arme gezinnen gezegd? 
A Ze bezuinigen nauwelijks op het kopen van kleding. 
B Ze dragen vaak tweedehands merkkleding. 
C Ze kopen hun kleding voordelig in de uitverkoop. 
 

2p 10 Kinderen uit arme gezinnen kunnen zich op school vaak moeilijk concentreren.  
 Welke twee redenen worden daarvoor in alinea 4 genoemd? 

 
1p 11 Welk probleem wordt er in alinea 5 besproken? 

A Het is moeilijk en duur om een gezonde lunch samen te stellen. 
B Kinderen krijgen vaak geen gezond eten van thuis mee. 
C Schoolkantines verkopen onvoldoende gezonde producten. 
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 BB-0063-a-10-1-o 8 lees verder ►►►

Tekst 5 
 

1p 12 Wat blijkt uit deze tekst over een onderzoek onder horecabazen? 
A In ongeveer 30% van de horecabedrijven wordt minder besteed. 
B In ongeveer 30% van de horecabedrijven wordt nog steeds gerookt. 
C Ongeveer 30% van de horecabedrijven was bereid hieraan mee te werken. 
 
 
 
 
30% der Wirte sind unzufrieden 
 
Düsseldorf — Mehr als 30% der 
Gastronomen in Nordrhein-Westfalen 
(NRW) klagen nach der Einführung des 
Rauchverbots über ein Umsatzminus. 
Nur knapp sechs Prozent der Wirte und 
Restaurant-Besitzer gaben an, mehr 
Umsatz erzielt zu haben, berichtete der 
Hotel- und Gaststättenverband NRW. 
Dies hat eine Umfrage ergeben, an der 
sich 590 Betriebe beteiligt hatten. 
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Tekst 6 
 

1p 13 Wat wordt er over een okapi-kalf in de dierentuin van Berlijn gezegd? 
A Het kalf is het eerste dat in een Duitse dierentuin is geboren. 
B Het kalf kwam veel te vroeg ter wereld. 
C Het kalf mag nu voor het eerst naar buiten. 
 
 
 
Selten und ziemlich verfressen 

 
Eine echte Rarität1) ist dieses Okapi-
Kälbchen, das vor drei Wochen im Berliner 
Zoo geboren wurde und nun erstmals im 
Freien zu sehen ist. Okapis sind 
Waldgiraffen. Ihre eigentliche Heimat ist die 
Demokratische Republik Kongo in Afrika. In 
Europa leben nur etwa 50 Tiere in Zoos. Der 
kleine Bulle ist erst das dritte Okapi-Kalb in 
Berlin überhaupt. Seit seiner Geburt hat er 
sein Gewicht von 25 auf 40 Kilogramm 
erhöht. Seine Mutter ist die knapp sechs-
jährige Jemina, die einst aus London nach 
BerIin kam. Vater ist der vier Jahre alte Bulle 
Stomp — er kam aus Stuttgart nach Berlin. 
In freier Wildbahn leben nur noch etwa  
10 000 Okapis. 
 

 
 

noot 1 Rarität = zeldzaamheid 
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 BB-0063-a-10-1-o 10 lees verder ►►►

Tekst 7 
 

„In unseren Adern fließt Artistenblut!“ 
 

Concita 
Moreno sitzt 
in ihrem 
Wohnwagen 
im „Zirkus 
Moreno“ und 
sieht noch 
einmal den 
Vorstellungs-
plan durch. 

Alles muss perfekt klappen. 
Berufsehre! „Das Zirkustalent wird 
einem in die Wiege gelegt. Ich habe 
es auch an meine Kinder 
weitergegeben.“ 
 
(1) Heute leitet sie ihren eigenen 
Zirkus. „Ich war jahrelang auf der Piste 
zu Hause. Jetzt kümmere ich mich 
eher um das Management, die 
Kostüme, Haushalt und was alles 
anfällt. Ich habe früher meine Kinder 
im Kinderwagen mit hinter die Manege 
genommen, gestillt, und 
zwischendurch die Ansagen gemacht. 
Keine Ahnung, wie ich das geschafft 
habe.“ Respekt, wie Concita Moreno  
auch heute alles geregelt bekommt: 
Sieben Kinder, Haushalt und 365 Tage 
Arbeit im Jahr. Dieser Job muss einem 
im Blut liegen. 

(2) Ihre Kinder lernen an einer 
speziellen Schule für Zirkuskinder, 
bekommen die Arbeitsblätter 
zugeschickt und müssen sie dann 
zurücksenden. Am Ende erwartet sie 
ein ganz normaler Abschluss und 
damit die Möglichkeit, auch jeden 
anderen Beruf zu erlernen. Concita: 
„Nie werde ich es meinen Kindern 
verbieten, wenn sie später etwas 
anderes machen wollen.“ Bis jetzt aber 
sind alle noch im Zirkus und haben viel 
Talent. 
 
(3) Natürlich gibt es auch regelmäßig 
Konflikte, das lässt sich nicht 
vermeiden in einer Großfamilie die 
jeden Tag zusammen wohnt und 
arbeitet. Aber die Morenos haben ein 
gutes Streit-Rezept: Man sagt, was 
man zu sagen hat und danach ist die 
Sache wieder vergessen. Ärger wird 
nicht immer so ernst genommen. 
Harmonie hat Vorrang. „Schließlich 
haben wir alle das gleiche Ziel und 

arbeiten 
zusammen. 
Unsere Kinder 
für uns und wir 
für unsere 
Kinder.“ 
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1p 14 Wat blijkt er uit de inleiding over Concita Moreno? 
A Ze heeft het circusvak van jongs af aan meegekregen. 
B Ze kan weinig tijd in de opvoeding van haar kinderen steken. 
C Ze ziet elke voorstelling inmiddels als een routineklus. 
 

1p 15 „Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe.“ (alinea 1) 
Waarover verbaast Concita Moreno zich hier? 
A Hoe ze het vak van artieste zo lang heeft kunnen volhouden. 
B Hoe ze werk en moederschap heeft kunnen combineren. 
C Hoe ze zo’n hoge functie in het bedrijf heeft kunnen bereiken. 
 

1p 16 Wat wordt er in alinea 2 gezegd over Concita Moreno en haar kinderen? 
A Ze heeft toestemming om haar kinderen zelf thuis les te geven. 
B Ze laat haar kinderen vrij in hun keuzes voor de toekomst. 
C Ze vindt het beter als haar kinderen later een ander vak leren. 
 

1p 17 Welke uitspraak over ruzies in het gezin Moreno is waar? (alinea 3) 
A Ruzies hebben het gezin dichter bij elkaar gebracht. 
B Ruzies horen erbij in het gezin, maar zijn van korte duur. 
C Ruzies komen zelden voor, ondanks dat het gezin altijd samen is. 
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Tekst 8 
 
Testen mit den Besten 
 
Der 22-jährige Alex Hofmann ist ganz nah dran am Grand-Prix-Zirkus. 
 
(1) Im Augenblick ist sein Leben ein großes Abenteuer. Bis zum Start der 
Motorrad-WM1) ist er ständig unterwegs. „Meine Aufgabe ist es die Reifen für die 
Rennen zu testen und weiterzuentwickeln,“ sagt er. Der Tagesablauf bei den 
Tests ist immer gleich, aber es ist trotzdem immer aufregend. Alex dreht seine 
Runden auf der Strecke, bis die Reifen qualmen. „Täglich auf meiner Maschine 
mit 220 PS spielen zu können, ist toll“, sagt er. „Dabei bleibt mir allerdings wenig 
Freizeit, aber in Malaysia haben meine Mechaniker und ich unser Handicap auf 
dem Golfplatz verbessert.“ 
 
(2) Alex hat sich seinen Kindertraum erfüllt. Schon als kleiner Junge fuhr er auf 
einem Kindermoped. Alex brach im Teenager-Alter seine Ausbildung in seiner 
Heimat Bayern ab und folgte seinem damaligen Manager ins Ruhrgebiet. „Ich 

wollte unbedingt Profi werden,“ wusste er schon damals. 
Alex war erst 16. Zunächst musste ihn seine Familie 
finanziell unterstützen. Erst als er 1998 Deutscher 
Meister wurde und auch den EM2)-Titel bekommen hat, 
war es soweit und verdiente er sein eigenes Einkommen. 
„Reich wird man in meinem Beruf nur, wenn man an der 
Weltspitze fährt.“ Alex hat sich durchgekämpft, er ist seit 
einigen Jahren ganz nah dran am Grand-Prix-Zirkus. 
 

(3) Nie vergessen wird er seinen ersten Grand-Prix-Zirkus vor acht Jahren. 
Damals war er Zuschauer und lernte sein Idol, den Rennfahrer Jean-Michel 
Bayle, kennen. Wie der Zufall wollte, trafen sie sich später bei einem Rennen 
wieder. Als Bayle sich im Vorjahr verletzte, durfte Alex für ihn beim Rennen 
einspringen. Viermal schon konnte Alex als Ersatzfahrer bei den Super-Bikes 
starten. An das Rennen auf dem Lausitz-Ring erinnert er sich besonders gern. 
„Ich war der einzige deutsche Fahrer. Alle haben mir zugejubelt, ich bekam total 
Gänsehaut.“ Außerdem bekam Alex auch seine ersten WM-Punkte, Platz 10 in 
der Gesamtwertung. 
 

 

noot 1 WM = Weltmeisterschaft (wereldkampioenschappen) 
noot 2 EM = Europameister (Europees kampioen)
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2p 18 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt 
met alinea 1. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Door zijn werk is Alex zelden thuis. 
2 De werkdagen van Alex zien er vaak hetzelfde uit. 
3 Alex sleutelt graag aan motoren. 
4 Alex is pas van een blessure hersteld. 
 

1p 19 Waarom verhuisde Alex naar het Ruhrgebied? (alinea 2)  
A Hij ging naar een nieuwe school. 
B Hij kon daar als beroepscoureur werken. 
C Hij wilde bij zijn begeleider blijven. 
 

1p 20 Wanneer verdien je volgens Alex pas echt goed met motorsport? (alinea 2) 
Schrijf de zin, waarin het antwoord staat, over uit de tekst. 
 

1p 21 Hoe is Alex als deelnemer in het „Grand-Prix-Zirkus“ terechtgekomen? (alinea 3) 
A Hij had zich gekwalificeerd. 
B Hij mocht een andere coureur vervangen. 
C Hij werd door zijn fanclub aangewezen. 
 

1p 22 Waarvan kreeg Alex kippenvel? (alinea 3) 
A Van de aanmoedigingen van de fans. 
B Van de ontmoeting met een topcoureur. 
C Van het meedoen aan zo’n grote race. 
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Tekst 9 
 

1p 23 Wat is volgens deze tekst lastig als je een cadeau wilt ruilen? 
A Je bent vaak net de bon kwijt van het cadeau dat je wilt ruilen. 
B Je krijgt vaak geen geld terug, maar een tegoedbon. 
C Je mag uitgepakte cadeaus meestal niet meer ruilen. 
D Je moet de gever zeggen, dat je het cadeau niet mooi vindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschenke 
umtauschen 
 
Gab es an Weihnachten nur tolle Geschenke? 
Oder hat euch eins davon nicht gefallen? Das ist 
nicht schlimm. Ihr könnt es in den Laden 
zurückbringen. Weil die Besitzer des Ladens 
zufriedene Kunden wollen, die wieder bei ihnen 
einkaufen, geben sie fast immer freiwillig das Geld 
zurück. Sie wollen aber in der Regel vorher den 
Kassenzettel sehen. Um an den Kassenzettel zu 
kommen, muss man dem Menschen, von dem 
man das Geschenk bekommen hat, sagen, dass 
es einem nicht gefällt. Das ist nicht einfach. Man 
will dem anderen ja nicht weh tun. Wenn man ihm 
das aber freundlich sagt und sich trotzdem für 
seine Mühe bedankt, zahlt sich die Ehrlichkeit aus 
— und man bekommt ein Geschenk, das einem 
wirklich gefällt. 
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Tekst 10 
 

2p 24 Geef van elk van de onderstaande beweringen over ijs aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst. 
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
1 Als je op de calorieën let, moet je geen ijs eten. 
2 Er is ook caloriearm ijs op de markt. 
3 IJshoorntjes bevatten het minst calorieën. 
4 Perzikijs bevat minder calorieën dan bananenijs. 
 
 
 
 
Lecker schlecken 
 
Mal ehrlich, gibt es etwas Schöneres, als an 
einem Sommertag in der Sonne zu sitzen 
und genüsslich an einem Eis zu schlecken? 
Doch auch wenn sich unsere Seele bei 
jedem Sonnenstrahl nach einem leckeren 
Eis verzehrt, für die Figur sind diese süßen 
Sünden schon fast unverzeihlich. Oder...? 
Nein, denn Eis ist nicht gleich Eis! 
Verzichten Sie auf sahnige Sorten wie Nuss 
und genießen Sie stattdessen Wassereis — 
spart 50 Prozent Kalorien! Auch bei Fruchtsorten 
gibt es gezuckerte Unterschiede: So ist Pfirsich z.B. 
figurfreundlicher als Banane. Wer zum „Eis am Stiel“ 
greift, bitte sehr — aber entscheiden Sie richtig. 
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Tekst 11 
 

Tanja (29) aus Bayern: 
„Endlich wurde mein Traum wahr“ 
 

(1) Die Schuhe im 
Schlamm, die 
Sonne auf dem 
Kopf und die 
Bässe im Bauch 
— ein Mal im Jahr 
muss ich einfach 
auf ein Metal-
Festival gehen. 
Für ein paar Tage 
kann ich dann 

alles vergessen. Es zählt nur noch eins: 
Eine gute Zeit mit meinen Freunden 
verbringen — und vor allem Abrocken! 
 
(2) Ich bin in einer Musiker-Familie groß 
geworden; wir hörten immer viel 
Rockmusik. Später habe ich dann 
Heavy Metal entdeckt. Die Musik ist 
härter und intensiver. Seit zehn Jahren 
fahre ich jedes Jahr auf das „Bang your 
Head“ (= schleuder deinen Kopf)-
Festival bei uns in Bayern. Aber mein 
Traum war es immer, mal nach 
Wacken1) zu fahren. Das Open-Air-
Festival ist einfach legendär, eine Art 
Mekka für Metal-Fans. Mindestens ein 
Mal im Leben muss jeder Metalhead da 
gewesen sein. Metalheads nennen sich 
die Fans härterer Musik. 
 
(3) Dieses Jahr ist mein Traum wahr 
geworden. Zum ersten Mal lag Wacken 
in meiner Urlaubszeit. Um keinen 

Moment zu verpassen, sind meine 
sechs Freunde und ich schon am 
Montagabend um 20 Uhr losgefahren, 
die ganze Nacht durch. Um acht Uhr am 
nächsten Morgen sind wir endlich 
angekommen. 
 

(4) Richtig los geht es aber erst am 
Donnerstagnachmittag. Dann heißt es 
nur noch Feiern vor den Bühnen und vor 
den Zelten. Warme Duschen? Gibt es 
auf dem Campinggelände nicht. Für 
normale Toiletten muss man bezahlen, 
ansonsten gibt’s nur Dixi-Klos, das 
Essen kommt tagelang aus der Dose, 
und bei den ständigen Regengüssen 
sind fast alle Zelte durchnässt. Aber das 
alles war vergessen als ich in einem 
Meer von 75 000 Fans meinen 
Lieblingsbands zujubelte — dicht an 
dicht in der tobenden Menge, von Kopf 
bis Fuß auf Heavy Metal eingestellt. Für 
mich war das das absolut Größte! 
 
 

 

 
 

noot 1 Wacken = metalfestival in het Duitse dorp Wacken 
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1p 25 Wat blijkt uit alinea 1 over Tanja? 
A Ze bezoekt festivals om zich helemaal te laten gaan. 
B Ze vindt de sfeer op festivals belangrijker dan de muziek. 
C Ze ziet naast voordelen van festivals ook wel een paar nadelen. 
 

1p 26 Waarom wil Tanja heel graag juist naar Wacken? (alinea 2) 
A Ze leert graag andere liefhebbers van dezelfde muziek kennen. 
B Ze vindt dat je zo’n beroemd festival een keer moet meemaken. 
C Ze vindt het leuk een festival in de buitenlucht mee te maken. 
D Ze wil eens een festival buiten haar eigen regio bezoeken. 
 

1p 27 Waarom heeft Tanja het festival in Wacken nooit eerder bezocht? (alinea 3) 
A Ze kende niemand die mee wilde. 
B Ze was eerder nooit vrij. 
C Ze zag altijd op tegen de lange reis. 
 

1p 28 Welke van de volgende uitspraken past het best bij alinea 4? 
A Meer nadelen dan voordelen. 
B Nog nooit zo veel bezoekers. 
C Weinig luxe, leuke ervaring. 
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Tekst 12 
 
Tatort Münchner Hauptbahnhof 
 
Katharina Reich, 24, ist Polizeikommissarin 
in der Probezeit und arbeitet gerade im 
Ermittlungsdienst1) am Münchner 
Hauptbahnhof. Sie erzählt über ihre Arbeit. 
 
(1) Nach dem Abitur beschloss Katharina zur 
Bundespolizei zu gehen. Meistens haben die 
Menschen unrealistische Vorstellungen von 
der Polizei. Nicht alles läuft so wie im Krimi, erklärt sie: „Bei uns fliegt nicht 
jeden Tag ein Auto in die Luft oder wir haben eine Schießerei. Ich kann spontan 
auch keinen Kollegen nennen, der seine Schusswaffe auch einmal wirklich 
gebraucht hat. Die Polizisten in den Fernsehserien gehen außerdem manchmal 
ohne Durchsuchungsbeschluss in die Wohnung eines Verdächtigen. Das 
funktioniert rechtlich gesehen in Deutschland nicht. Da schlage ich beim 
Zusehen manchmal die Hände über dem Kopf zusammen! So einfach ist das 
nicht, aber anders ist es für den Zuschauer wohl langweilig.“  
 
(2) Einen typischen Polizei-Alltag gibt es für Katharina nicht. „Man geht hier 
jeden Tag zur Arbeit und weiß früh nicht, was auf einen zukommt. Die Vielfalt an 
unterschiedlichen Aufgaben ist schön“, schwärmt sie. „Die Bundespolizei 
arbeitet im Schichtdienst und das kann wegen der ungewöhnlichen Arbeitszeiten 
anstrengend sein. Wenn man eine Schicht zu ungünstiger Zeit hat, gibt es dafür 
aber eine Zulage“, erklärt Katharina. „Ich bin trotzdem sehr froh, wenn ich frei 
habe.“ 
 

 
 
 
 
 

noot 1 Ermittlungsdienst = politiedienst die zich met opsporingswerk bezighoudt 
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1p 29 Wat zegt Katharina over politieseries? (alinea 1) 
A Die hebben haar ertoe aangezet bij de politie te gaan. 
B Die verschillen vaak van het echte werk bij de politie. 
C Die zijn soms goed geschreven maar slecht verfilmd. 
 

2p 30 Katharina vertelt dat het werken in ploegendienst zowel een voor- als een 
nadeel kan hebben. (alinea 2) 

 Schrijf dat voor- en nadeel op in de uitwerkbijlage. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 13 
 

1p 31 Wat gaat de dierenarts uit deze tekst doen? 
A Hij gaat het katje onderzoeken. 
B Hij gaat het katje opereren. 
C Hij laat het katje inslapen. 
 
 
 
 
Katze mit zwei Gesichtern 
geboren 

Washington — Unglaublich! 
Dieses süße Katzenbaby (Foto) 
kam in einer Tierhandlung in 
Northwood (US-Bundesstaat Ohio) 
mit vier Augen, zwei Nasen, aber 
nur einem Mund zur Welt. Jetzt soll 
ein Tierarzt seine Überlebens-
chancen klären. 
 
 
 
 

BB-0063-a-10-1-o* einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 Duits CSE BB 
 herziene versie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _____________________________  Kandidaatnummer_____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 A B C 
 
 

Tekst 2 
 

 2  
 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 3  
 

 3 A B C 
 

 4 A B C 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C D 
 
 
 

A B C D  A B C D X B XA B C D Xof of
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Tekst 4 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C 
 

 10 Reden 1: ............................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 
Reden 2: ............................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 

 11 A B C 
 
 

Tekst 5 
 

 12 A B C 
 
 

Tekst 6 
 

 13 A B C 
 
 

Tekst 7 
 

 14 A B C 
 

 15 A B C 
 

 16 A B C 
 

 17 A B C 
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Tekst 8 
 

 18  
 wel niet 

1   

2   

3   

4   

 
 19 A B C 

 
 20 ............................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................ 
 

 21 A B C 
 

 22 A B C 
 
 

Tekst 9 
 

 23 A B C D 
 
 

Tekst 10 
 

 24  
 wel niet 

1   

2   

3   

4   
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Tekst 11 
 

 25 A B C 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C 
 

 28 A B C 
 
 

Tekst 12 
 

 29 A B C 
 

 30 Voordeel: ............................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
Nadeel: ............................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 13 
 

 31 A B C 
 
 

BB-0063-a-10-1-u* einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 Duits CSE BB 
 herziene versie  

 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 36 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1 
 

 1 B 
 
 

Tekst 2 
 

 2 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 wel 
 
Indien vier antwoorden goed 2 
Indien drie antwoorden goed 1 
Indien minder dan drie antwoorden goed 0 
 
 

Tekst 3 

 
 3 B 

 
 4 A 

 
 5 B 

 
 6 C 

 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 4 
 

 7 B 
 

 8 B 
 

 9 B 
 

 10 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende elementen: 
• ze maken zich zorgen / zijn somber / treuren 1 
• ze krijgen onvoldoende (goede) voeding 1 
 

 11 B 
 
 

Tekst 5 
 

 12 A 
 
 

Tekst 6 
 

 13 C 
 
 

Tekst 7 
 

 14 A 
 

 15 B 
 

 16 B 
 

 17 B 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 8 
 

 18 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
Indien vier antwoorden goed 2 
Indien drie antwoorden goed 1 
Indien minder dan drie antwoorden goed 0 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 1 
„Reich wird man in meinem Beruf nur, wenn man an der Weltspitze fährt.“ 
 

 21 B 
 

 22 A 
 
 

Tekst 9 
 

 23 D 
 
 

Tekst 10 
 

 24 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 wel 
 
Indien vier antwoorden goed 2 
Indien drie antwoorden goed 1 
Indien minder dan drie antwoorden goed 0 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 11 
 

 25 A 
 

 26 B 
 

 27 B 
 

 28 C 
 
 

Tekst 12 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende elementen: 
• voordeel: je krijgt (soms) een toelage / je verdient (soms) meer 1 
• nadeel: het is (soms) zwaar/inspannend/vermoeiend/stressvol / je 

werkt (soms) op ongebruikelijke/ongunstige tijden 1 
 
 

Tekst 13 
 

 31 A 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 

6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3 naar: www.nachrichtenfuerkinder.de 
tekst 4 naar: www.main-family.de 
tekst 7 naar: Illu der Frau 
tekst 8 naar: Cocktail 
tekst 11 naar: Bild der Frau 
tekst 12 naar: www.schekker.de 
 

einde  BB-0063-a-10-1-c* 
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 913-0063-a-BB-1-o  

Examen VMBO-BB 

2009 
 
 
 

 Duits CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 38 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
vrijdag 29 mei

9.00 - 10.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

2p 1 Deze zalf is bedoeld tegen huidontstekingen. 
 Welke twee eigenschappen heeft de zalf? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Damit es schnell geht
 
bei akuten 
Hautentzündungen: 

Linola Akut 0,5% 
 

Bei akuten Hautentzündungen gibt es jetzt 
endlich rezeptfrei die Creme von Linola mit 
Cortison. Ihre besondere Formulierung wirkt 
schnell und hat einen kühlenden Effekt. 
 

Lieber schnell Linola Akut! 
Linola Akut 0,5% Wirkstoff: Hydrocortison. Anwendung: Bei Hauterkrankungen mit geringer 

Ausprägung, die auf eine äußerliche Behandlung mit schwach wirksamen Kortikosteroiden ansprechen. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 

DR. AUGUST WOLFF GmbH & Co.  KG Arzneimittel, 33532 Bielefeld 
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Tekst 2 
 

1p 2 Wat wordt er in deze tekst over albatrossen verteld? 
A Zij hebben het door vervuild water erg moeilijk. 
B Zij kunnen agressief worden wanneer zij olie ruiken. 
C Zij verdedigen zich tegen hun belagers met een soort olie. 
 
 

 

Albatrosse 
Auch wenn Albatrosse mit zu den 
größten und schwersten Flugvögeln 
zählen, müssen sie sich doch gegen 
manchen Feind verteidigen. Dafür 
haben sie einen ganz besonderen 
Trick: Sie setzen nicht nur Schnabel 
und Flügel ein, sondern bespritzen 
ihren Angreifer mit einer Art Öl aus 
ihren Nasenlöchern. Das im Magen 
produzierte Öl riecht ziemlich unan-
genehm – Grund genug für alle Fein-
de, um die Albatrosse einen großen 
Bogen zu machen! 
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Tekst 3 

 

Felix Baumgartner hat es 
wieder getan!

 
(1) Extremsportler Felix Baumgartner ist so etwas wie Kino-Star James Bond in echt. 
Der 37-jährige Österreicher liebt das in den meisten Ländern verbotene Base-
Jumping. Als er vom höchsten Gebäude der Welt, den Petronas Towers in Malaysia 
sprang, hat er sich, um nicht entdeckt zu werden, als Geschäftsmann verkleidet. Den 
Fallschirm hatte er in einem Aktenkoffer versteckt. Einige Wochen später sprang er 
auch noch von der Christus-Statue in Rio de Janeiro.  
 
(2) Aber nun sprang er also vom sogenannten „Turning Torso” in der schwedischen 
Stadt Malmö, mit 190 Metern Skandinaviens höchstes Gebäude. Nach drei Sekunden 
im freien Fall öffnete er den Fallschirm und flüchtete nach der Landung auf dem 
Motorrad von einem Helfer. 
 
(3) Aber wie kam er überhaupt auf das Dach? Er sprang mit einem ersten Fallschirm 
aus einem Hubschrauber, landete auf dem Dach, nahm den zweiten Fallschirm und 
sprang nur zwei Minuten später vom „Turning Torso.” „Von der Vorbereitung her eine 
sehr schwierige Aufgabe”, meinte Baumgartner. Wochenlang hatte er sich vorbereitet 
und das Gebäude studiert. „Mit dem Fallschirm auf dem Dach zu landen, wollte ich 
schon lange einmal ausprobieren.”  

 
 
 
 
 

Petronas Towers Christus-Statue Turning Torso 
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1p 3 Met wie of wat wordt Felix Baumgartner in alinea 1 vergeleken? 
A met een filmheld 
B met een standbeeld 
C met een wolkenkrabber 
 

1p 4 Waarom had Felix zich als zakenman verkleed? (alinea 1) 
A Hij kon zo beter zijn parachute verstoppen. 
B Hij liep anders het risico gepakt te worden. 
C Hij wilde per se in deze kleding de sprong maken. 
 

1p 5 Wat weet je als je alinea 2 hebt gelezen?  
A Felix had hulp van iemand op de grond. 
B Felix is bij elke sprong heel erg nerveus. 
C Felix sprong samen met andere mensen. 
 

1p 6 Hoe kwam Felix op het dak van de “Turning Torso”? (alinea 3) 
A Hij gebruikte de personeelslift. 
B Hij is via de brandtrap naar boven geklommen. 
C Hij landde er na een parachutesprong. 
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Tekst 4 

 

Landeier in der 
Großstadt 

Das Leben in einer großen Stadt kann ziemlich aufregend sein. Vor allem für junge 
Frauen aus einer ländlichen Umgebung (im Volksmund „Landeier” genannt). 

(1)  Lee Ann, 20 Jahre, kam vor einem 
Jahr mit ein paar Koffern nach Berlin. 
„Meine Eltern wohnen in einem kleinen Dorf 
bei Lübeck. Der letzte Bus fährt um halb 
sieben”, sagt Lee Ann. Dort war nichts los. 
Sie wollte unbedingt in die Großstadt, ob-
wohl sie dort niemanden kannte. „Außer ein 
paar Leuten, die ich durch das Internet 
kennengelernt habe.” So fand sie auch ihre 
erste Unterkunft. „In der ersten Woche war 
es richtig schlimm”, erinnert sich Lee Ann, 
„da wollte ich eigentlich gleich wieder weg.” 
Sie fand das Leben in der Großstadt hart 
und kalt.  
 
(2) Einen Job fand sie erst nach langer 
Suche. Inzwischen hat die junge Frau eine 
eigene Wohnung gefunden. Sie wohnt nur 
mit ihrer Katze zusammen. Ihr Bild von den 
Großstadtmenschen ist auch besser gewor-
den. Die Berliner sind total freundlich, findet 
sie. Nur die Jungs, „da habe ich eher 
schlechte Erfahrungen gemacht”, sagt Lee 
Ann. „Man lernt sich schnell kennen, aber 
wird genauso schnell wieder vergessen.”
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1p 7 Wie worden er bedoeld met “Landeier”? (inleiding) 
A Jonge vrouwen die hun hele leven op het platteland leven. 
B Jonge vrouwen die van de stad naar het platteland verhuizen. 
C Jonge vrouwen die van het platteland naar de stad verhuizen. 
 

1p 8 Waarom wilde Lee Ann naar de stad verhuizen? (alinea 1) 
A Enkele vrienden van haar waren er al naartoe vertrokken. 
B In haar geboortedorp was niets te beleven. 
C Veel familie van haar woonde in Berlijn. 
 

1p 9 Hoe denkt Lee Ann tegenwoordig over de mensen in Berlijn? (alinea 2) 
A Daarover wordt niets gezegd in de tekst. 
B Zij heeft haar mening positief bijgesteld. 
C Zij heeft haar mening negatief bijgesteld. 
 

1p 10 Over wie is Lee Ann minder goed te spreken? (alinea 2) 
A over huisbazen 
B over vriendjes 
C over werkgevers 
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Tekst 5 
 

1p 11 Hoe vinden Chinezen deze drukte op het strand? 
A Ze vinden het juist gezellig. 
B Ze vinden het niet erg. 
C Ze vinden het niet prettig. 
 

1p 12 Wat is het grote verschil tussen het strand van Dalian en dat van Rostock? 
 
 
 

 

Sommerspaß: China geht baden 

Nanu, wo ist denn hier der Sand? Das 
fragt man sich beim Anblick des Strand-
lebens in China. Kann man hier noch ein 
Badetuch ausbreiten und sich hinlegen? 
Oder ist Sonnenbaden im Stehen schon 
Pflicht? Den Besuchern macht das Ge-
dränge überhaupt nichts aus: Mehr als 
50 000 Chinesen setzen sich an jedem 
heißen Sommerwochenende am Strand 
der Stadt Dalian, einem der beliebtesten 

Sommerferienorte in China. Fragt sich 
nur, wie findet man in der Menschen-
menge den Weg zum Wasser? Und: Wie 
kommt man zurück unter den eigenen 
Sonnenschirm? Da haben es Sommer-
gäste in Rostock, der deutschen Part-
nerstadt von Dalian, besser: Der Warne-
münder Strand ist toll. Und dort findet 
auch in der Hochsaison garantiert jeder 
noch sein Plätzchen für ein Badetuch.
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Tekst 6 
 

1p 13 Wat is de reden dat er de laatste tijd zoveel putdeksels verdwijnen? 
A In de handel brengen ze veel geld op. 
B Sommige jongeren halen ze als grap weg. 
C Ze worden als souvenir meegenomen. 
 

1p 14 Wat is het meest bijzondere ding dat gestolen werd? 
A een auto 
B een brug 
C een trein 
D een vangrail 
 
 

 

Gullydeckel-Klau gefährdet Verkehr 
Die hohen Schrottpreise können sich zu einem 
ernsten Sicherheitsproblem für Deutschlands Straßen 
entwickeln. Grund: Altmetalldiebe haben es immer 
mehr auf Gullydeckel abgesehen. In München blieb 
jetzt ein Autofahrer mit einem Rad in einem offenen 
Gullyschacht hängen. Bei dem Unfall entstand zum 
Glück nur Sachschaden. Unbekannte Täter hatten in 
der Umgebung zehn Deckel gestohlen. Weil die 
Löcher in der Dunkelheit kaum 
erkennbar sind, rät die 
Münchener Polizei, 
besonders wachsam 
zu sein. Die Preise 
für Stahlschrott 
liegen jetzt 
ungefähr bei 250 
Euro pro Tonne. Die 
40 Kilo schweren 
Gullydeckel bringen 
beim Verwerter etwa 
vier bis zehn Euro pro 
Stück. Auf der Liste der 
Altmetalldiebe stehen auch 
Regenrinnen, Kupferkabel und Eisenbahnschienen. Im 
polnischen Danzig wurde vorige Woche sogar eine 
400 Tonnen schwere Stahlbrücke gestohlen! 
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Tekst 7 
 
 

Notebooks im 
Klassenzimmer 
 
Die Schüler aus den 12. Klassen 
von dem Wilhelms-Gymnasium in 
Stuttgart bekamen alle Notebooks 
und Internet. Das Projekt „School 
on Air” will damit eine neue Form 
von Unterricht entwickeln. 
 
(1)  Die erste Reaktion war von allen 
Seiten positiv. Aber nach einigen 
Monaten sind Schüler und Lehrer 
nicht mehr so gut auf das Notebook-
Experiment zu sprechen. Das Note-
book ist schwer und muss zu Fuß 
oder auf dem Fahrrad zur Schule ge-
bracht werden. Auch müssen Schul-
bücher und Hefte noch immer mit zum 
Unterricht gebracht werden. 
 
(2)  Viele Schüler finden auch, dass 
sie im Unterricht nicht gut aufpassen 
können. Während der Mathestunde 
mal schnell seine E-Mails checken, 
anderen Schülern die Urlaubsfotos 
zeigen und mit der besten Freundin 
im Chat plaudern. Schüler werden 
abgelenkt, wenn sie mit dem Note- 

book arbeiten. Und die Lehrer merken 
nichts davon. Und da gibt es natürlich 
auch noch die Computerspiele. Schon 
in den ersten Stunden hatten Schüler 
das Spiel Counter Strike installiert. 
Sie spielten, während der Lehrer Ge-
schichte unterrichtete. 
 
(3)  Auch die Technik lässt zu wün-
schen übrig. Der Akku von dem Note-
book ist nicht von großer Dauer und 
muss oft aufgeladen werden. In den 
Klassenzimmern gibt es dafür zu 
wenig Steckdosen. Dazu kommt noch, 
dass viele Schüler zu Hause keinen 
Empfang haben. Die Hausaufgaben 
können dann also nicht gemacht wer-
den. Die müssen dann wieder in der 
Schule gemacht werden. Und da gibt 
es auch immer öfter Probleme. Es ist 
ärgerlich, wenn alle zwei Minuten ein 
Schüler den Empfang verliert und 
wieder neu anfangen muss. Viele 
Lehrer sind darum wieder auf die 
alten Unterrichtsformen umgestiegen. 
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2p 15 “School on Air” (inleiding) 
 Welke twee nadelen van dit schoolproject worden er in alinea 1 genoemd? 

 
1p 16 Welk extra nadeel van de notebooks wordt in alinea 2 beschreven? 

A Ze hebben te weinig geheugen.  
B Ze kunnen niet bij alle vakken gebruikt worden. 
C Ze leiden de leerlingen te veel af van de les. 
D Ze zijn erg duur in de aanschaf. 
 

2p 17 „Auch die Technik lässt zu wünschen übrig.” (alinea 3) 
 Geef hiervan twee voorbeelden uit alinea 3. 

 
1p 18 Zijn leraren tevreden over het werken met notebooks? (alinea 3) 

A Ja, ze hebben zelf ook een notebook gekocht. 
B Het maakt hen niets uit. 
C Nee, ze zijn weer op de oude manier gaan lesgeven. 
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Tekst 8 

 

Die Kaffee-Königin 
 

(1) Wer sich das Foto hier oben ansieht 
denkt vielleicht: Da posiert ein Model in 
einem Kaffee-Shop. Aber die schlanke 
Frau mit den dunklen Augen ist die 
Chefin vom Laden. Dabei hat sie noch 26 
weitere “Balzac Coffee Shops” in 
Hamburg, Berlin, Hannover und Köln. 
    
(2) Seit acht Jahren dreht sich die Welt 
von Vanessa Kullmann (34) um Kaffee. 
Fast war die in Hamburg geborene Frau 
in der Mode gelandet. „Das wäre nicht so 
spannend geworden”, sagt sie heute. 
Nach einem Design-Studium in Italien 

machte sie ein Praktikum in New York. 
Kaffee holen gehörte da zu ihrem Job. 
„Das waren richtig große Bestellungen.” 
In der Warteschlange an der Kaffeebar 
kam ihr die Idee. Eine deutsche Bank lieh 
ihr 90 000 Euro. Ihre große Schwester 
Nathalie wurde ihre Partnerin. Papa 
sorgte für geschäftliche Unterstützung 
und Mama backte Brownies1). Ein Jahr 
nach der ersten, vagen Idee eröffnete 
Vanessa Kullmann ihren ersten Laden in 
der Hamburger Innenstadt. 
     
(3) Heute steht sie nur noch selten hinter 
der Theke. 350 Mitarbeiter bedienen an 
ihrer Stelle die Kunden, rund 12 Millionen 
Umsatz machte Balzac im letzten Jahr. 
   
(4) Zeit fürs Privatleben? „Ich nehme sie 
mir”, sagt sie. Ihr Lebenspartner wohnt in 
New York, der Stadt wo sie ihre Ideen 
entwickelt hat. „Er liebt deutsches Früh-
stück, Schwarzbrot und Kartoffelsalat.” 
Seit neun Jahren pendelt das Paar. 
Kullmann: „Noch ist es gut so. Wenn wir 
etwas ändern wollen, wird uns auch dafür 
eine Lösung einfallen.” Übrigens: Die 
Brownies werden immer noch nach 
Mama Kullmanns Rezept gebacken. Die 
Kaffee-Königin: „Sie sind unheimlich 
populär!” 
 

noot 1: Brownies = chocoladecakejes 
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1p 19 Waar vind je de “Balzac Coffee Shops”? (alinea 1) 
A In de hele wereld. 
B In Duitsland. 
C In heel Europa. 
 

1p 20 Wanneer kwam Vanessa op het idee een winkel te beginnen? (alinea 2) 
A Tijdens haar stage in Amerika. 
B Tijdens haar studie in Duitsland. 
C Tijdens haar vakantie in Italië. 
 

1p 21 Hoe reageerde Vanessa’s vader op haar idee? (alinea 2) 
A Hij gaf haar geld om een zaak te starten. 
B Hij hielp haar met het opzetten van de zaak. 
C Hij vond de plannen van Vanessa maar niks. 
 

1p 22 Wat wordt er in alinea 3 over Vanessa verteld? 
A Ze is ontevreden over haar medewerkers. 
B Ze werkt nu wat meer op de achtergrond. 
C Ze wil nu een andere zaak beginnen. 
 

1p 23 “Ihr Lebenspartner wohnt in New York”  (alinea 4) 
Vanessa's partner 
A houdt van Duitse gerechten. 
B werkt ook in de zaak. 
C wil naar Duitsland verhuizen. 
 

1p 24 Wat wordt er in alinea 4 over de brownies gezegd?  
A Ze verkopen heel erg goed. 
B Ze worden volgens een nieuw recept gemaakt. 
C Ze zijn niet zo lang houdbaar. 
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Tekst 9 
 

2p 25 Deze vijf krantenberichten gaan over de gevolgen van de klimaatverandering. 
Welke twee berichten gaan over de gevolgen voor dieren? 

 Noteer de twee titels. 
   
 
 

KLIMA IN KÜRZE 
 
Tibet-Gletscher schmelzen 
schneller 
Peking – In den vergangenen Jahren sind 
die Gletscher in der tibetischen Hochebe-
ne jährlich um über 130 Quadratkilometer 
zurückgegangen. Bleibt es bei dem Rück-
gang, reduzieren sie sich bis 2050 um ein 
Drittel. 
 
Teddy will nicht schlafen  
Oslo – Stress statt Schlaf: Wegen der 
milden Temperaturen sind einige Braun-
bären in Norwegen erstmals nicht in den 
Winterschlaf gegangen. 
 
Wärmere Apfelsorten 
Friedrichshafen – „Es wird zunehmend 
schwieriger Boskop, Jona-Gold oder Cox 
Orange hier anzubauen”, sagt Peter Triloff 
(49), Pflanzenschutzexperte aus Frie-
drichshafen (Bodensee). Die Bauern 
wechseln zu wärmeliebenden Sorten, wie 
Braeburn aus Neuseeland oder Fuji aus 
Japan. 

 
Kraniche in Brandenburg 
Buckow – Rund 15 000 Kraniche verbrin-
gen diesen warmen Winter in Branden-
burg, statt in ihre Quartiere nach Spanien 
weiterzufliegen. „In den Jahren zuvor 
waren es jeweils nur rund 1 000”, sagte 
Thorsten Ryslavy von der staatlichen 
Vogelschutzwarte Buckow. 
 
Weniger Salz gestreut 
Heilbronn – Die Kommunen in Baden-
Württemberg haben bislang kaum Streu-
mittel verbraucht. Vom Herbst 2008 bis 
heute wurden z.B. im Zollernalbkreis nur 
rund 240 Tonnen Streumittel verbraucht. 
Im Vergleichszeitraum 2007/2008 waren 
es etwa 3 650 Tonnen Salz. 
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 Tekst 10 
 

1p 26 Wanneer schreef Robert Bernocco zijn boek? 
A Tijdens een zakenreis naar Toronto. 
B Tijdens het woon-werkverkeer. 
C Tijdens zijn vakantie in Italië. 
 

1p 27 Waarom gebruikte Robert zijn mobiele telefoon om zijn boek te schrijven? 
 
 
 
 

 
 

Roman in das Handy getippt 
TORONTO. (rtr) Auf dem Weg von und 
zu der Arbeit hat ein italienischer 
Computerspezialist sein erstes Buch 
geschrieben – auf dem Mobiltelefon. 
Jetzt ist der 384 Seiten dicke Science-
Fiction-Roman „Compagni di Viaggo” 
(auf Deutsch: Mitreisende) von Robert 
Bernocco im kanadischen Online-
Verlag Lulu.com erschienen. „Es war 
eine Zeitfrage. Er wollte den Roman 
wirklich schreiben, hatte aber keine 
Zeit, das am Computer zu tun”, sagte

Gail Jordan vom Verlag der das Buch 
herausgegeben hat. Für das Schreiben 
vom Roman brauchte der Autor fast 
vier Monate. Es ist vermutlich das 
weltweit erste auf einem Handy 
geschriebene Buch. Vor einigen Jah-
ren musste er noch um die Zeit 
kämpfen, einen Roman zu schreiben, 
erklärte Bernocco. Dann kam ihm die 
Idee mit dem Telefon. Er tippte kurze 
Absätze in sein Handy, speicherte und 
überspielte sie auf seinen Computer. 
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Tekst 11 

 

BiIlig-Flieger 
 

 Sie sind unschlagbar, wenn es um 
günstige Tickets geht. Aber aufge-
passt: Die Billig-Airlines sorgen auf 
anderen Wegen dafür, dass sie ihr 
Geld bekommen. 

 
(1) Mal sind es bequemere Sitzplätze, 
mal ist es ein Extra-Menü. Günstige 
Anbieter wie Ryanair, Germanwings 
oder Air Berlin sorgen dafür, dass sie 
ihre Leistungen verkaufen. Darum: die 
Endpreise immer gut mit Preisen von 
Linien-Airlines vergleichen. 
 
Sitzplätze 
(2) Keine festen Sitzplätze – das war 
einmal. Ryanair bietet seit einiger Zeit 
ein „Bevorzugtes Boarding”: Für drei 
Euro pro Person darf man zuerst 
einsteigen. Aber: Da immer mehr Pas-
sagiere das Angebot nutzen, ist es kein

Vorteil mehr. Germanwings hat eine 
„Boomerang-Club”-Kreditkarte für 48 Euro 
pro Jahr. Wer sie hat, darf auch immer 
zuerst einsteigen. Air Berlin bietet außer-
dem die Sitze an den Notausgängen mit 
mehr Beinfreiheit an. Der Preis ist je nach 
Strecke bis 60 Euro extra. 
  
Gepäck 
(3) Es darf immer weniger Gepäck kosten-
frei mitgenommen werden. Ryanair hat die 
Freigrenze von 20 auf 10 Kilo gesenkt. 
Wird die 10 Kilo überschritten, muss man 
8 Euro pro extra Kilo bezahlen. 
 
Kinder 
(4) Ferienflüge als Familie gehen ins Geld. 
Selbst Kleinkinder fliegen nicht mehr um-
sonst. Je nach Alter berechnen die meis-
ten Billig-Airlines inzwischen einen Auf-
schlag von mindestens 8 Euro pro Kind. 
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1p 28 Wat wordt er in alinea 1 beweerd? 
Bij goedkope luchtvaartmaatschappijen  
A ben je nog goedkoper uit dan je denkt. 
B moet je voor de service betalen. 
C verhogen ze regelmatig de prijzen. 
 

1p 29 Wat wordt er in alinea 2 over de zitplaatsen gezegd? 
A Als je extra betaalt, heb je de eerste keus. 
B De duurste zitplaatsen worden het best verkocht. 
C Wie vaak vliegt, krijgt de beste plaats. 
 

1p 30 Wat wordt er in alinea 3 duidelijk over de bagage? 
A De bagage wordt steeds strenger gecontroleerd. 
B Het meenemen van bagage wordt steeds duurder. 
C Passagiers mogen alleen handbagage meenemen. 
 

1p 31 Voor wat betreft meereizende kinderen is er iets veranderd. (alinea 4) 
Wat precies? 
A Alleen kinderen onder de 8 reizen nog gratis. 
B Gezinnen met kinderen krijgen korting. 
C Voor alle kinderen moet betaald worden. 
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Tekst 12 
 

1p 32 Je wilt om 12.00 uur in Bazel zijn. 
 Hoe laat moet je uiterlijk uit Keulen vertrekken? 

 
 

                 

  Die Bahn 
 

Köln Hbf   Basel SBB 
Fahrplanauszug – Angaben ohne Gewähr – 
Gültig vom 01.01.2009 bis 01.07.2009 
 

Ab Zug   Umsteigen An Ab Zug An Verkehrstage
3.31 IC  521 Mainz Hbf 5.20 5.42 IC    503 8.46 täglich 
4.50 ICE  821 Mainz Hbf 6.34 6.42 ICE 995 

Mannheim Hbf 7.23 7.28 ICE 271 
 

9.43 
 
Mo-Sa 

5.47 EC  25 F-Flugh Fernbf 7.53 7.57 EC  101 10.46 täglich 
6.54 IC  609  11.46 täglich 
7.54 EC  5  12.46 täglich 
8.54 EC  103  13.46 täglich 
9.54 EC  9  14.46 täglich 

10.54 EC  3  15.46 täglich 
11.54 EC  109  16.46 täglich 
12.54 EC  105  17.46 täglich 
13.54 IC  505  18.46 täglich 
14.54 IC  707  19.46 täglich 
15.54 IC  901  20.46 täglich 
16.54 IC  601  21.46 täglich 
17.54 IC  507 Karlsruhe Hbf 20.59 21.12 IC   762  23.00 täglich 
18.54 IC  709  23.54 täglich 
20.49 D 1201  2.36 täglich 

  2.Kl       
21.01 ICE  925 F-Flugh Fernbf 23.00 23.19 ICE 697 

Karlsruhe Hbf   0.25   0.36 D  1201 
        2.Kl  

 
 

2.36 

 
 
Sa-Mo 

23.58 D  203     
     6.34 täglich 
 

 = Schlafwagen  = Liegewagen 
 = BordRestaurant  = BordBistro 
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Tekst 13 
 

1p 33 Wat wordt hier over de grootste “Schwarzwälder Kirschtorte” gezegd? 
A De opbrengst van de taart is voor een goed doel. 
B De taart dient als reclamestunt voor een nieuw restaurant. 
C De taart wordt gebruikt voor een recordpoging taart eten. 
 
 
 
 

 
 

Neuer Weltrekord 
 
Gigantisch! Die größte Schwarzwälder Kirschtorte 
 
Da läuft einem das Wasser im Munde 
zusammen! Hier sehen wir die süßes-
te, größte Versuchung für alle Kuchen-
liebhaber: drei Tonnen Schwarzwälder 
Kirschtorte - Weltrekord! 80 Quadrat-
meter groß, aus 700 Litern Sahne, über 
5 600 Eiern und 40 Kilo Schokoraspeln.

Wahnsinn! Zu sehen ist die Titan-Torte 
jetzt im „Europa-Park” (Rust, Baden-
Württemberg) – jedoch nur für wenige 
Tage. Das Backwerk wird verkauft und 
das Geld geht an die Stiftung 
„Kinderherzen retten e.V.”. 

 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 14 
 

1p 34 Je bent op vakantie in Winterberg en je krijgt plotseling kiespijn. 
 Welk telefoonnummer kun je dan het beste bellen? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wenn mal was sein sollte ... 
Hier finden Sie Hilfe! 

• Notruf         Tel. 110  
• Polizeistation Winterberg Tel. (02981) 92930 
• Feuerwehr / Rettungsdienst Tel. 112 
• Krankentransport Tel. (02981) 1566 
• Krankenhaus Winterberg Tel. (02981) 8020 
• Ärztlicher Bereitschaftsdienst Tel. (02981) 19292 
• Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst  Tel. (0291) 7676 
• Hilfe für Opfer von Verbrechen Tel. (0291) 9083344 
• Taxis: (02981) 908 877 / 484 / 2626 / 7337 oder (02983) 8289 
• ADAC-Pannendienst Tel. (02981) 92110 
• Tourist-Information Winterberg Tel. (02981) 92500 
• Stadtverwaltung Winterberg Tel. (02981) 8000 

einde  913-0063-a-BB-1-o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2009 
 
 
 

 Duits CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 Eigenschap 1....................................................................................................  
 
Eigenschap 2....................................................................................................  
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C 
 

 4 A B C  
 

 5 A B C  
 

 6 A B C  
 
 

Tekst 4 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C  
 

 9 A B C  
 

 10 A B C  
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C D X of of
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Tekst 5 
 

 11 A B C 
 
 12 ........................................................................................................................  

 
 

Tekst 6 
 

 13 A B C  
 

 14 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 15 Nadeel 1 ..........................................................................................................  
 
Nadeel 2 ..........................................................................................................  
 

 16 A B C D 
 

 17 Voorbeeld 1 ......................................................................................................  
 
Voorbeeld 2 ......................................................................................................  
 

 18 A B C 
 
 

Tekst 8 
 

 19 A B C  
 

 20 A B C  
 

 21 A B C  
 

 22 A B C  
 

 23 A B C  
 

 24 A B C  
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Tekst 9 
 

 25 Titel 1...............................................................................................................  
 
Titel 2...............................................................................................................  
 
 

Tekst 10 
 

 26 A B C  
 

 27 ........................................................................................................................  
 
 

Tekst 11 
 
 28 A B C  

 
 29 A B C  

 
 30 A B C  

 
 31 A B C  
 
 

Tekst 12 
 

 32 ........................................................................................................................  
 
 

Tekst 13 
 

 33 A B C  
 

 
Tekst 14 

 
 34 ........................................................................................................................  

 
 
 

913-0063-a-BB-1-u* einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 913-0063-a-BB-1-c  

Correctievoorschrift VMBO-BB 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 Duits CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

Pagina: 200Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 913-0063-a-BB-1-c 3 lees verder ►►►

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 38 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Het werkt snel 1 
• Het werkt / is verkoelend 1 
 
 

Tekst 2 
 

 2 C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A 
 

 4 B 
 

 5 A 
 

 6 C 
 
 

Tekst 4 
 

 7 C 
 

 8 B 
 

 9 B 
 

 10 B 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 5 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Het strand van Rostock is minder druk. 
of 
Het strand van Dalian is drukker. 
 
 

Tekst 6 
 

 13 A 
 

 14 B 
 
 

Tekst 7 
 

 15 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Het notebook is erg zwaar (om mee te nemen naar school) 1 
• Boeken en schriften moeten nog steeds meegenomen worden 1 
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit twee van de volgende 
elementen: 
− De accu moet vaak opgeladen worden.  
− Er zijn te weinig stopcontacten. 
− De ontvangst (het bereik) van de notebooks is (thuis) erg slecht. 
 
per juist antwoord  1 
 

 18 C 
 
 

Tekst 8 
 

 19 B 
 

 20 A 

Pagina: 203Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 913-0063-a-BB-1-c 6 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 21 B 
 

 22 B 
 

 23 A 
 

 24 A 
 
 

Tekst 9 
 

 25 maximumscore 2 
• Teddy will nicht schlafen  1 
• Kraniche in Brandenburg 1 
 
 

Tekst 10 
 

 26 B 
 

 27 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Hij had geen tijd (om het boek op de computer te schrijven). 
 
 

Tekst 11 
 

 28 B  
 

 29 A 
 

 30 B 
 

 31 C 
 
 

Tekst 12 
 

 32 maximumscore 1 
om 6.54 uur  
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 13 
 

 33 A 
 
 

Tekst 14 
 

 34 maximumscore 1 
(0291) 7676 

 
 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3 naar: www.funsporting.de 
tekst 4 naar: Juma 
tekst 8 naar: Revue 
tekst 12 naar: Juma 
tekst 13 naar: Bild am Sonntag 
 
 

 

einde  913-0063-a-BB-1-c* 
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800013-1-713o 

Examen VMBO-BB 

2008 
 
 
 

 Duits CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 36 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 27 mei

9.00 - 10.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

2p 1 In deze tekst worden enkele tips genoemd om dieven buiten de deur te houden. 
Geef aan welke van de volgende beweringen juist en welke onjuist zijn. 
1 De brievenbus door bekenden laten legen. 
2 De buitenlamp continu laten branden. 
3 De deur twee keer in het slot draaien. 
4 De rolluiken naar beneden doen en dicht laten. 
 
 
 

 
 

URLAUBSZEIT Schützen Sie Haus und Wohnung vor Einbrechern 
 

Erst sichern, dann fahren 

evor Sie in den Urlaub 
starten, sollten Sie im Haus 
alles noch mal kontrollieren: 

die Eingangstür nicht nur zuziehen, 
sondern zweimal abschließen. 
Offene Fenster - auch an Dach und 
Keller denken - immer ganz 
schließen. Wo vorhanden - 
Rollläden herunterlassen. Ständig 
geschlossene Rollläden sind aber 

ein Hinweis darauf, dass niemand 
zu Hause ist: Sie können am 
besten jemanden fragen, die 
Rollläden tagsüber zu öffnen. Auch 
den Briefkasten hin und wieder von 
Nachbarn oder Freunden leeren 
lassen. Wenn die Außen-
beleuchtung mit einem 
Bewegungsmelder kombiniert wird, 
schreckt das Diebe ab. 

 

B 
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Tekst 2 
 

1p 2 Waarvoor wordt gewaarschuwd als je te lang naar harde muziek luistert op je 
MP3-speler? 
A Voor aantasting van de hersenen. 
B Voor beschadiging van het gehoor. 
C Voor complete doofheid. 
 
 
 

Musik mit dem 
MP3-Player 
hören macht 
schwerhörig 
 
London (afp) Wer zu viel und zu 
laut Musik auf seinem MP3-
Player hört, riskiert frühzeitig 
schwerhörig zu werden. Die 
Jugendlichen von heute können 
durch den großen Lärm bis zu 30 
Jahre früher taub werden als die 
Generation von ihren Eltern, 
warnte die britische Organisation 
Forschung zur Taubheit in 
Großbritannien. 
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Tekst 3 

Zwillinge 

 

     
 
(1) Christian und Daniel (20) sind 
nicht nur gleich, sie heißen auch 
mit Nachnamen so. Christian und 
Daniel Gleich. Ein Grund mehr für 
ihre Mitschüler, sie „die Gleichs“ zu 
rufen. Aber die Brüder sehen aber 
gar nicht hundertprozentig gleich 
aus: die Kleidung ist verschieden, 
Daniel hat ein spitzeres Kinn und 
ein kleines Muttermal auf der Nase. 
Sie haben aber mehrmals ein 
bißchen geschummelt im Leben. 
Christian hat früher mehrere 
Matheprüfungen für Daniel gemacht 
und Daniel hat vor einem Jahr 
sogar die Führerscheinprüfung für 
Christian absolviert. 
 
(2) Aber wie steht es mit dem 
Charakter von Zwillingen? Fühlen 
sie auch immer das Gleiche? 
Untersucher Thomas Bouchard 
untersuchte getrennt auf-
gewachsene Zwillinge, die sich nie 
zuvor gesehen hatten. Er stellte  
 

 
fest, dass Zwillinge sehr viel 
gemeinsam haben. Zum Beispiel 
Jim und Tom Springer: die beiden 
hatten einander 39 Jahre nicht 
gesehen und waren beide zweimal 
verheiratet. Beider erste Frau hieß 
Linda, beider zweite Frau Betty, die 
Söhne James Allen und James 
Allen und ihre Hunde hießen 
„Comet“. Beide waren Polizisten, 
fuhren einen Chevrolet und flogen 
gerne in Urlaub nach Florida. 
 
(3) Alles Zufall? Bei Christian und 
Daniel ist es auch so: „Wir haben 
den gleichen Musikgeschmack, oft 
die gleichen Gedanken und uns 
beiden schmeckt Pizza nicht!“ In 20 
Lebensjahren waren die Brüder 
vielleicht nur sechs Wochen von 
einander getrennt aber das wird 
sich bald ändern: im Oktober geht 
Daniel nach Berlin um Englisch zu 
studieren. Christian bleibt aber in 
Dortmund und wird Mathe 
studieren. 

Nach: Juma 
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1p 3 Waarin verschillen de broers van elkaar? (alinea 1) 
A Hun gezicht is niet helemaal hetzelfde. 
B Hun karakter is totaal verschillend. 
C Hun stem klinkt duidelijk anders. 
 

1p 4 „Sie haben … im Leben.“ (alinea 1) 
 Wat heeft Christian wel eens voor Daniel gedaan? 

 
1p 5 Wat wordt er in alinea 2 duidelijk over de tweeling Jim en Tom Springer? 

A Ze kwamen elkaar na 39 jaar, tijdens een vakantie in Florida, weer tegen. 
B Ze waren allebei twee keer verliefd op dezelfde vrouw. 
C Ze zijn niet samen opgegroeid, maar hebben toch veel gemeen. 
 

2p 6 Geef aan welke beweringen over Christian en Daniel juist en welke onjuist zijn. 
(alinea 3) 
1 Ze denken vaak aan dezelfde dingen. 
2 Ze hebben een andere smaak wat eten betreft. 
3 Ze vallen soms op dezelfde meisjes. 
4 Ze wonen binnenkort in verschillende plaatsen. 
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Tekst 4 
 

Meine Turnschuhe 
 
(1) Laura 15 Jahre: „Diese Turnschuhe sind bequem. Die sind total verschlissen, 
weil ich mit ihnen schon durch viele Städte gelaufen bin. Es sind nachgemachte 
All-Stars. Die Schuhe sind weiß und haben weiße Schnürsenkel. Freunde und 
Bekannte aus aller Welt haben mir mit schwarzem Stift auf Russisch, Italienisch, 
Französisch und Deutsch etwas auf die Schuhe geschrieben. Sprüche, kleine 
Briefe oder Wörter haben sie dort hinterlassen. Ich finde es schön, wenn ich 
diese Erinnerung immer bei mir habe. 
Ich trage die Turnschuhe sehr oft, 
aber nicht bei schlechtem Wetter. 
Weiße Schuhe werden nämlich so 
schnell dreckig. Wenn sie mal 
dreckig werden, bürste ich sie 
höchstens kurz ab. Ansonsten pflege 
ich sie nicht gerade oft.“ 
 
(2) „Beim Schuhkauf weiß ich 
ziemlich genau, wonach ich suche. 
Ich mag bequeme, aber auch 
elegante Schuhe. Einmal habe ich 
meine Traumschuhe gesehen, 
dummerweise aber nicht gekauft. Sie 
waren bunt gestreift und vorne relativ 
spitz. Das sah einfach super süß aus. 
Als ich noch einmal in das Geschäft 
kam, waren sie leider ausverkauft.“ 
 
(3) „Schuhe können etwas über eine Person verraten. Meine Schuhe zum 
Beispiel verraten über mich, dass ich gerne reise. Und dass ich gerne Sachen 
trage, die nicht jeder an hat. Vielleicht verraten sie noch, dass ich gerne etwas 
künstlerisches mache.“ 

Nach: Juma
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1p 7 Wat vertelt Laura in alinea 1 over haar All-Stars? 
A Haar vrienden dragen ze ook. 
B Het zijn hele dure merkschoenen. 
C Ze zitten erg lekker. 
 

1p 8 Wat doet Laura als haar All-Stars smerig zijn? (alinea 1) 
 

1p 9 Wat weet je over Laura als je alinea 2 gelezen hebt? 
A Ze draagt het hele jaar door sportschoenen. 
B Ze houdt van verschillende soorten schoenen. 
C Ze kan moeilijk kiezen als ze schoenen gaat kopen. 
 

2p 10 Schoenen kunnen iets over iemand zeggen. (alinea 3) 
 Wat zeggen Laura’s All-Stars over haar? 

Noem twee dingen. 
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Tekst 5 
 

Einbrecher in Haft - aber 
wem gehört die Beute? 

 

 
(1) Die Polizei ist im November, in 
Düsseldorf, einer Bande auf die 
Spur gekommen. Diese Bande hat 
vermutlich nicht nur in ganz 
Nordrhein-Westfalen, sondern auch 
in Niedersachsen viele Einbrüche 
begangen. 
 
(2) Im März sind bei einem 24-
jährigen Einwohner aus Bonn, zwei 
Rucksäcke gefüllt mit sehr wert-
vollem Schmuck gefunden. Der 
Mann und seine drei Mittäter sind 
inzwischen verhaftet und verurteilt 
worden. Einige Menschen haben ihr 

gestohlenes Eigentum zurück- 
bekommen. Doch das Meiste liegt 
noch immer im Keller der 
Düsseldorfer Polizei. Die bittet noch 
einmal an alle, die im vergangenen 
Jahr oder Anfang 2008 Einbruchs-
opfer wurden, sich zu melden. 
 
(3) Die Beutestücke sind alle im 
Internet unter www.polizei.nrw.de zu 
sehen. Wer sein Eigentum wieder-
erkennt, meldet sich unter Telefon 
05 8700 123. 
 

Nach: Westdeutsche Zeitung 
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1p 11 Wat heeft de politie met de inbrekers gedaan? (alinea 2) 
De politie heeft ze 
A een boete gegeven. 
B het land uitgewezen. 
C opgepakt. 
 

1p 12 Wat is er met een klein deel van de gestolen waren gebeurd? (alinea 2) 
A Dat is nog in bezit van de politie. 
B Dat is nooit teruggevonden. 
C Dat is teruggegeven aan de eigenaren. 
 

1p 13 Uit hoeveel personen bestond de bende? (alinea 2) 
A Uit twee personen. 
B Uit drie personen. 
C Uit vier personen. 
D Uit vijf personen. 
 

1p 14 Wat is er op de internetpagina van de politie te zien? (alinea 3) 
A Foto’s van de arrestatie. 
B Foto’s van de bendeleden. 
C Foto’s van de gestolen spullen. 
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Tekst 6 
 

1p 15 Wat wordt er in de tekst verteld over de firma Lindt? 
A Lindt bouwt een huis voor straatkinderen in Moskou. 
B Lindt heeft Nikolaus uitgenodigd naar Moskou te komen. 
C Lindt opent een fabriek in Moskou. 
 

1p 16 Wie krijgen er - in Moskou - cadeautjes van Nikolaus? 
A Alleen een beperkt aantal lieve kinderen. 
B Alleen kinderen die een gepoetste schoen inleveren. 
C Alleen kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar. 
 
 

Deutsch-Russisches 
Haus füllt Nikolaus-
Stiefel 
 
In Deutschland kennt jedes Kind den 
Nikolaus. In Russland muss er sich erst 
noch einen Namen machen. Der Mann mit 
dem roten Mantel und dem weißen Bart ist 
dort noch unbekannt. Das soll nun anders 
werden. Zusammen mit dem 
Schokoladenhersteller Lindt hat das 
Deutsch-Russische Haus den Nikolaus in 
die russische Hauptstadt eingeladen. Wann 
genau er kommen wird, weiß niemand. 
Sicher ist, dass er irgendwann in der Nacht 
vom 5. auf den 6. Dezember kommen wird. 
Jeder also, der in diesem Jahr Gutes getan 
hat und nett zu seinen Mitmenschen war, 
kann dann mit einem gefüllten Schuh 
rechnen. Fast jeder. Denn da der Nikolaus 
inzwischen nicht mehr der Jüngste ist und 
seine Mitarbeiter die Schuhe in Deutschland 
und Holland füllen müssen, bringt er nur für 
die 300 nettesten Kinder in Moskau 
Geschenke mit. Die geputzten Schuhe 
können am 5. Dezember zwischen 16 und 18 Uhr an der Garderobe vom 
Deutsch-Russischen Haus abgegeben und am 6. Dezember wieder abgeholt 
werden. 
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Tekst 7 
 

1p 17 Wat is de reden dat sommige dieren een winterslaap houden? 
A De buitentemperatuur daalt. 
B Er is onvoldoende voedsel. 
C Hun hartslag wordt langzamer. 
 

1p 18 Waarom kun je bij beren niet spreken van een echte winterslaap? 
A Ze hebben juist heel veel beweging nodig. 
B Ze kunnen niet zo lang op één plek leven. 
C Ze worden tussendoor nog regelmatig wakker. 

 
Warum halten 
Bären einen 
Winterschlaf? 
 
Es gibt Tiere die einen 
Winterschlaf halten, weil es in 
dieser Jahreszeit kein Futter gibt 
und sie diese Zeit irgendwie 
überleben müssen. Darum 
kriechen sie in ihren Bau, senken 
die Körpertemperatur, verlang-
samen ihren Stoffwechsel und 
sogar die Atmung. Bären halten 
allerdings nur eine sogenannte 
Winterruhe. Dabei verlangsamt 
sich nur der Herzschlag. So 
können die Bären mehrmals im 
Winter aufwachen, um Beute zu 
suchen. Dann sollte man mög-
lichst nicht in ihrer Nähe sein. 
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Tekst 8 
 

Im Schweinsgalopp 
zum Hunde-Diplom 

 
 
(1) Wenn Jenny Gommert mit ihrem 
tierischen Freund „Porky“ Gassi geht1), 
sehen alle Leute ihr nach. An der Leine 
marschiert ein komisches  schwarzes 
Schweinchen. Der süße Vierbeiner geht 
brav bei Fuß, setzt sich auf Befehl hin 
wie ein Hund. Kein Wunder: Porky hat 
all das in einer Hundeschule gelernt, 
bekam richtige Manieren beigebracht. 
Jenny und ihre Familie sind mächtig 
stolz auf das ein Jahr alte Mini-
Schweinchen. 
 
(2) „Ich wollte immer ein Tier haben. Eines, mit dem man kuscheln kann. Aber 
es sollte keine Katze und kein Hund sein“, erzählt Jenny. Eine Freundin brachte 
sie dann auf die Idee zu diesem ungewöhnlichen Vierbeiner. In einem 
Tiergeschäft entdeckte sie das Kleine. Es war Liebe auf den ersten Blick: „Alle 
haben ihn gleich in ihr Herz geschlossen.“ Porky ist aber auch süß – und clever. 
Es dauerte nur eine kurze Zeit, da war er stubenrein2). Porky benutzt jetzt ein 
Katzenklo. Am meisten genießen Frauchen und Schweinchen die gemeinsamen 
Spaziergänge durch Dortmund. Jennys kleiner Freund gehorcht aufs Wort. 
  
(3) „Ich bin mit Porky in die Hundeschule gegangen. Er lernte dort auf meine 
Kommandos wie ‚Sitz’ und ‚Bleib’ zu hören und ohne Leine neben mir zu gehen. 
Jetzt kann er auch Slalom laufen, durch einen Ring springen und aufsitzen. Zum 
Abschluss bekam er sogar ein Diplom“, erzählt Jenny stolz.  
  
(4) Am liebsten hat das Mini-Schwein aber die Kuschelstunden mit seinem 
Schweine-Frauchen auf der Bank. „Wir werden zusammen noch viel 
Spannendes erleben“, sagt die junge Dortmunderin. Sie krault ihrem Liebling 
das Fell. Der Dank: ein fröhliches Grunzen! 

Nach: Welt der Frau 

noot 1  Gassi gehen = (hond) uitlaten 
noot 2  stubenrein = zindelijk 
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1p 19 “Kein Wunder” (alinea 1) 
  Wat is er niet zo vreemd? 

A Dat Porky door iedereen bewonderd wordt. 
B Dat Porky op straat uitgelaten wordt. 
C Dat Porky zich zo goed gedraagt. 
 

1p 20 Hoe is Jenny in het bezit gekomen van Porky? (alinea 2) 
A Ze heeft hem gekocht in een winkel. 
B Ze heeft hem gekregen van een dierentuin. 
C Ze heeft hem gevonden in het park. 
 

1p 21 Wat doen Jenny en Porky volgens alinea 2 het liefst? 
A knuffelen 
B stoeien 
C wandelen 
 

1p 22 Waarom is Jenny zo trots op Porky? (alinea 3) 
A Omdat hij een diploma heeft gehaald. 
B Omdat hij zo grappig is. 
C Omdat hij zonder riem niet wegloopt. 
 

1p 23 Hoe reageert Porky als hij door Jenny gekriebeld wordt? (alinea 4) 
A Hij kruipt tegen haar aan. 
B Hij kwispelt met zijn staartje 
C Hij maakt tevreden geluidjes. 
D Hij valt in slaap. 
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Tekst 9 
 

Tattoo! 
 

 
 
Essen - Karsten Lüdtke (40) beißt die Zähne zusam-
men: Ein Laser „sticht“ auf seinen Oberarm, 371 
Schüsse gehen unter die Haut. „Schmerzhaft“, stöhnt 
der Systemtechniker aus Duisburg. 
 
(1) Aber er ist freiwillig im Essener „Laser Forum“. Lüdtke 
will endlich sein Tattoo, eine Sonne, loswerden: „Eine 
Jugendsünde, sie erinnert mich an meine Ex. Das will ich 
nicht mehr.“ 
  
(2) Wie Lüdtke geht es vielen. Was als Beweis von Liebe 
und Mut begann, endet in einer ewigen Verbindung – 
oder einer schmerzhaften und teueren Behandlung. Dr. 
Holger May: „Eine Behandlung kostet im Schnitt 70 Euro, 
bis zu zehn Behandlungen können nötig sein.“ Die 
Kosten bezahlt jeder selbst. Die Krankenkassen 
übernehmen nichts. 
  
(3) Der Behandlungserfolg? May: „Schwarze Tattoos ver-
schwinden vollkommen, die Farben rot und orange sind 
nicht so einfach zu entfernen.“ Tattoo-Entfernung liegt im 
Trend. Holger May: „Wir haben täglich mehr Patienten.“ 

 

Nach: Bild  

Ich will meine Tattoos loswerden
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1p 24 “Karsten Lüdtke (40) beißt die Zähne zusammen” (inleiding). 
 Waarom? 

 
1p 25 Waarom laat Karsten Lüdtke zijn tattoo verwijderen? (alinea 1) 

A Hij heeft slechte herinneringen aan de tattoo. 
B Hij vindt de afbeelding niet mooi meer. 
C Hij wil een andere tattoo laten zetten. 
 

1p 26 Stel dat Karsten 5 behandelingen nodig heeft. Dit kost hem € 350,-. 
 Hoeveel geld krijgt hij van zijn verzekering vergoed? (alinea 2) 

 
1p 27 Waar hangt het succes van de behandeling van af? (alinea 3) 

Het hangt ervan af 
A hoe oud de tattoo is. 
B waar de tattoo geplaatst is. 
C wat de kleur van de tattoo is. 
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Tekst 10 
 
 

Suchtgefahr für Kids! 
 

 
 
 
(1) An Alkohol zu kommen, ist für 
Kinder nicht schwierig. Weil 
Erwachsene viel zu leicht damit 
umgehen! Ein Beispiel: Klassenreise 
an die Ostsee: An einem Nachmittag 
dürfen die Schüler (11 bis 13 Jahre) 
ohne Aufsicht durch Timmendorf 
spazieren gehen. Vier Jungs ziehen 
los, um im Supermarkt Alkohol zu 
kaufen. Und bekommen ihn völlig 
problemlos! Lachend trägt der 
größte der Schüler ein Six-Pack Bier 
zur Kasse. „Ich dachte, jetzt fragt die 
Kassiererin mich nach dem Alter. Da 
hätte ich dann 16 gesagt“, gibt Luis 
(11) zu. Aber er muß gar nicht 
lügen: Die Kassiererin fragt nicht 
nach. Sekunden später stehen die 
Schüler mit sechs Dosen Bier auf 
der Strasse. Ein Skandal!  

(2) Nach einer Studie der 
Weltgesundheitsorganisation trinken 
schon 11% der Mädchen und 19% 
der Jungen zwischen 11 und 15 
Jahren regelmäßig Alkohol. Im Alter 
von 13 Jahren sind manche Kinder 
zum ersten Mal betrunken. Wenn 
Kinder schon sehr früh anfangen 
Alkohol zu trinken führt das zu 
Konzentrations- und 
Gedächtnisstörungen.  
 
(3) Die Hauptschuld dieser 
Entwicklung liegt aber bei den 
Erwachsenen. Sie sollen ihre 
Verantwortung nehmen und Kinder 
nicht zu Alkoholikern erziehen.  
 

Nach: Bild 
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1p 28 Welke smoes zou Luis gebruikt hebben, als hem naar zijn leeftijd zou worden 
gevraagd? (alinea 1) 
Hij zou zeggen, dat hij  
A bier voor zijn vader moest kopen. 
B dit moest doen voor een weddenschap. 
C oud genoeg was om alcohol te kopen. 
D toestemming had van zijn ouders. 
 

1p 29 Wat blijkt uit alinea 2? 
Op jonge leeftijd  
A drinken meer jongens dan meisjes alcohol. 
B drinken meer meisjes dan jongens alcohol. 
C is er geen verschil in alcoholgebruik tussen jongens en meisjes. 
 

1p 30 Wat is de belangrijkste boodschap van deze tekst? 
A Ouders laten hun kinderen te vroeg alcohol proeven. 
B Scholen moeten tijdens schoolreisjes beter opletten. 
C Vroegtijdig alcoholgebruik kan heel schadelijk zijn. 
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Tekst 11 
 

1p 31 Wat is de oude dame overkomen? 
 
 
 

Sie war einfach weg! 
 
„Manche Diebe schrecken 
auch wirklich vor nichts 
zurück“, schrieb die Polizei 
gestern. Grund: Am 
Montag hatte ein Dieb 
zwischen 15:00 und 15:30 
Uhr eine Gehhilfe weg-
genommen, die eine 85-
Jährige vor einer Arzt-
praxis in der Wißmann-
straße abgestellt hatte. 
Den Rollator hatte sie mit 
einem Schloss an eine 
Laterne gekettet. Die 
Polizei brachte die Frau 
nach Hause. 
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Tekst 12 
 

1p 32 Waarom wordt deze oefening midden in de zomer gehouden? 
A Het is slecht voor de wagens als ze te lang stil staan. 
B Het zijn nieuwe wagens die voor het eerst getest worden. 
C In de winter hebben de medewerkers het veel te druk. 
 
 
 

Jetzt üben sie Schneeräumen 
 

Schleuderkurse bei 30 Grad im 
Schatten 

 

 
 
WÜSCHHEIM – Hat die Hitze den Verantwortlichen den Verstand versengt? In 
Wüschheim (Rheinland-Pfalz) mussten die Mitarbeiter vom 
Landesstraßenbetrieb Schneeräumen üben – bei 30 Grad im Schatten. 
Begründung: Im Winter haben sie dafür keine Zeit. Also übten sie Bremsen auf 
nasser Strasse. Das Wasser kam aus einem Schlauch. Nasse Metallplatten 
ersetzten das Glatteis. Und sie kurvten durch eine Slalomgasse. 
 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 13 
 

1p 33 Waarom staan de bouwkranen vaak aan het water? 
Dat maakt een sprong  
A extra moeilijk. 
B extra opwindend. 
C extra veilig. 

 

Bungee-Jumping 

 
In die Tiefe springen. Den freien Fall erleben. 
Das ist der Traum von Bungee-Springern. Die 
mutigen Sportler springen von Baukränen 50-
70 Meter in die Tiefe. Der Rekordsprung eines 
Film-Stuntman liegt sogar bei 165 Metern. 
Gesichert sind die Springer durch ein 
Gummiseil am Fußgelenk. Weil die Baukräne 
meistens am Wasser stehen, können die 
Springer auch kurz den Kopf eintauchen. 
Viele Sportler empfinden das als besonders 
spannend. 
 
 

einde  800013-1-713o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2008 
 
 
 

 Duits CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

 1  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C 
 

 4 ............................................................................................................................ 
 

 5 A B C 
 

 6  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4 
 

 7 A B C 
 

 8 ............................................................................................................................ 
 

 9 A B C 
 

 10 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
 

Tekst 5 
 

 11 A B C 
 

 12 A B C 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C 
 
 

Tekst 6 
 

 15 A B C 
 

 16 A B C 
 
 

Tekst 7 
 

 17 A B C 
 

 18 A B C 
 
 

Tekst 8 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C 
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 22 A B C 
 

 23 A B C D 
 
 

Tekst 9 
 

 24 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 25 A B C 
 

 26 ............................................................................................................................ 
 

 27 A B C 
 
 

Tekst 10 
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C 
 

 30 A B C 
 
 

Tekst 11 
 

 31 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 12 
 

 32 A B C 
 
 

Tekst 13 
 

 33 A B C 
 

einde  800013-1-713u* 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 Duits CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

Pagina: 230Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800013-1-713c 2 lees verder ►►►

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 36 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 onjuist 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie antwoorden juist 1 
Indien minder dan drie antwoorden juist 0 
 
 

Tekst 2 
 

 2 B 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A 
 

 4 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is:  
(Wiskunde)proefwerken/examens gemaakt  
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie antwoorden juist 1 
Indien minder dan drie antwoorden juist 0 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 4 
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Ze borstelt ze af. 
 

 9 B 
 

 10 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit twee van de volgende 
elementen: 
− Ze reist graag. 
− Ze draagt graag dingen die niet iedereen aanheeft. 
− Ze doet graag iets kunstzinnigs. 
 
per juist antwoord  1 
 
 

Tekst 5 
 

 11 C 
 

 12 C 
 

 13 C 
 

 14 C 
 
 

Tekst 6 
 

 15 B 
 

 16 A 
 
 

Tekst 7 
 

 17 B 
 

 18 C 
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Vraag Antwoord Scores

 
Tekst 8 

 
 19 C 

 
 20 A 

 
 21 C 

 
 22 A 

 
 23 C 

 
 

Tekst 9 
 

 24 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Hij laat zijn tatoeage weghalen en dat doet pijn. / Omdat het pijn doet. 
 

 25 A 
 

 26 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Niets. / € 0,- / Hij krijgt geen geld. 
 

 27 C 
 
 

Tekst 10 
 

 28 C 
 

 29 A 
 

 30 C 
 
 

Tekst 11 
 

 31 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Haar rollator is gestolen. 
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Vraag Antwoord Scores

 
Tekst 12 

 
 32 C 

 
 

Tekst 13 
 

 33 B 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3 nach: Juma 
tekst 4 nach: Juma 
tekst 5 nach: Westdeutsche Zeitung  
tekst 8 nach: Welt der Frau 
tekst 9 nach: Bild 
tekst 10 nach: Aktuell 
 
 

einde  800013-1-713c* 
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800045-2-713o 

Examen VMBO-BB 

2008 
 
 
 

 Duits CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 36 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
woensdag 18 juni

9.00 - 10.30 uur
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 800045-2-713o 2 lees verder ►►►

Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

1p 1 Waarvoor kan dit kaartje gebruikt worden? 
 

1p 2 Voor hoeveel personen is dit kaartje bedoeld? 
 
 
 
 
 
********************************************** 
     Rursee Schifffahrt GmbH 52396 Heimbach     
********************************************** 
22.08.07 EINFACHE FAHRT 
14:41:57 RURBERG OBERSEE  EINRUHR 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
2x Erwachsene á 3,80 EU 7,60 EU 
Fahrpreis    7,60 EU 
Enthalten sind 7% USt 0,50 EU 
 
ST:STN  BE:ES  TA: 907 TN: 1695 
 

www.Rursee-Schifffahrt.de 
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 800045-2-713o 3 lees verder ►►►

Tekst 2 
 

1p 3 Wanneer is het Duitse kerstmuseum van Käthe Wohlfahrt geopend? 
 
 

Deutsches Weihnachtsmuseum 
Ein Reiseziel für die ganze Familie 

 
 
Das „Deutsche Weihnachts-
museum“ und das 
„Weihnachtsdorf“ von Käthe 
Wohlfahrt liegen im Herzen der 
mittelalterlichen Stadt 
Rothenburg ob der Tauber. Sie 
sind einfach mit dem Auto oder 
per Bahn zu erreichen. 
 
Das „Weihnachtsdorf“ hält das 
ganze Jahr die weltweit größte 
Auswahl an traditionellem 
deutschen Weihnachtsschmuck 
für Sie bereit. Verbunden mit 
einer eindrucksvollen Dekoration 
wird jeder Einkauf zum 
unvergesslichen Erlebnis. 
Besuchen Sie uns und 
überzeugen Sie sich. 
 
Käthe Wohlfahrt 
Rothenburg ob der Tauber 
 

 
 
 

 
 

Käthe Wohlfahrt GmbH & Co. OHG - Herrngasse 1 
91541 Rothenburg ob der Tauber 

Telefon: 0 98 61 - 40 90  Fax: 0 98 61 - 40 94 10 
www.wohlfahrt.com - e-mail: info@wohlfahrt.com 
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Tekst 3 
 

KINDER WERDEN EINEN TAG 
IN DIE STEINZEIT VERSETZT 

 
Naturschutzstation Kranenburg organisiert Naturerlebnistag 

 
 
(1) Der erste Naturerlebnistag 
„Steinzeit“ war Anfang März sehr 
schnell ausgebucht. Bei den 
Teilnehmern gab es große 
Begeisterung. Deshalb gibt es 
einen neuen Erlebnistag. Ab sofort 
können Kinder im Alter von acht 
bis zwölf Jahren sich dafür 
anmelden. 
 
(2) Das volle Programm findet von 
10 bis 16 Uhr statt. Die Kinder 
sollen wetterfeste Kleidung mit-
nehmen. Die Reise in die Steinzeit 
wird wieder ein Ausflug in die 
Vergangenheit. Das Programm ist 
abwechslungsreich: mit Spielen, 
mit Instrumenten und mit tollen 
Geschichten aus der Vergangen-
heit. Und eines gehört natürlich 
dazu: Stockbrot backen über dem 
Lagerfeuer. 
 
(3) Die Einwohner von Kranenburg werden sich gewundert haben: eine wild 
geschminkte Gruppe von 21 Kindern mit Betreuern saß gemütlich um ein Feuer, 
um darüber Stockbrot zu backen. Das lag nicht an Stromausfall oder daran, 
dass die Mammute zurückgekehrt waren. Es war einer der Programmpunkte von 
dem Erlebnistag. 
 
(4) „Ein großer Erfolg“, strahlt Roland Pietsch, der Geschäftsführer von dem 
Besucherzentrum Kranenburg. „Die Nachfrage war so groß, dass wir viele 
Jugendlichen absagen mussten. Deshalb haben wir uns entschlossen einen 
dritten Naturerlebnistag „Steinzeit“ anzubieten.“ 

  Nach: X-mag 
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 800045-2-713o 5 lees verder ►►►

1p 4 Wat is de reden dat er een extra dag over het Stenen Tijdperk georganiseerd 
wordt? (alinea 1) 
De vorige keer was  
A er weinig belangstelling. 
B het direct volgeboekt. 
C het erg slecht weer. 
 

1p 5 Welk onderdeel hoort in elk geval bij de Naturerlebnistag? (alinea 2) 
 

1p 6 Waarover verbaasden de inwoners van Kranenburg zich? (alinea 3) 
A Over de kinderen rondom het kampvuur. 
B Over de plotselinge stroomuitval. 
C Over het enorme lawaai. 
 

1p 7 Wat blijkt uit alinea 4? 
A Dat de kosten bijzonder hoog waren. 
B Dat er veel kinderen plotseling afzegden. 
C Dat het een geslaagde dag was. 
 

2p 8 Geef aan welke beweringen over de steentijddag juist en welke onjuist zijn. 
1 Alle kinderen die zich hadden opgegeven konden meedoen. 
2 De kinderen moeten die dag regenkleding meenemen. 
3 De kinderen moeten hun eigen lunchpakketje meenemen. 
4 Deelname aan deze steentijddag kost 10,00 euro. 
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Tekst 4 
 

Kriegsopfer Ataullaq (16) kann  
jetzt wieder laufen! 
 
Heute ist er ein Riesen-Fan vom 
FC Bayern. Er mag gern HipHop-
Musik hören und er spielt gerne 
Tischtennis mit Freunden. 
Ataullaq ist ein ganz normaler 
Junge – allerdings mit einer 
dramatischen Geschichte. 

 
(1) Vor vier Jahren wurden Ataullaq 
und 13 andere junge Kriegsopfer 
von dem Verein „Kinder brauchen 
uns e.V.“ von Afghanistan nach 
Deutschland geholt, damit sie hier in 
Krankenhäusern versorgt werden 
konnten. Ataullaq kam direkt ins 
Oberhausener-Krankenhaus. Dort 
kümmerten sich die Ärzte sofort um 
sein rechtes Bein. Er war nämlich 
auf eine Mine getreten. Ein Jahr 

lang blieb der Junge auf der Station 
und wurde viele Male operiert. 
  
(2) Heute kann Ataullaq wieder 
laufen – auch wenn sein Bein immer 
ein wenig steif bleiben wird. Doch für 
den Jungen hat ein völlig neues 
Leben begonnen. Liebevoll wurde er 
aufgenommen von seinen Gasteltern 
Jutta (41) und Thomas Hebben (41) 
und ihrem Sohn Calvin (5). 
 
(3) Ataullaq besucht die 10. Klasse 
einer Gesamtschule und hat viele 
Freunde gefunden. „Ich träume 
davon, später vielleicht Medizin zu 
studieren“, sagt er. Denn Ataullaq ist 
ein guter Schüler. In den zehn 
Fächern hat er sechs Einsen und 
vier Zweien! Mindestens einmal im 
Monat telefoniert er mit seinen 
Eltern im afghanischen Kunar. „Ich 
vermisse Vater, Mutter und meine 
fünf Geschwister wirklich sehr“, so 
Ataullaq. 
  
(4) Es ist aber noch nicht vorbei. In 
einiger Zeit wird er wieder operiert. 
Thomas: „Seine Beine wachsen jetzt 
nicht mehr gleichmäßig. Die Ärzte 
versuchen, das zu korrigieren. 
Ataullaq wird deshalb noch bis zu 
seinem 18. Lebensjahr in 
Deutschland bleiben müssen.“ 

 
Nach: Bild 
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1p 9 Wat wordt over Ataullaq duidelijk als je de inleiding en alinea 1 gelezen hebt? 
A Dat hij iets verschrikkelijks heeft meegemaakt. 
B Dat hij in de deelstaat Bayern woont. 
C Dat hij weinig vrienden heeft. 
 

1p 10 Waarom kwam Ataullaq van Afghanistan naar Duitsland? (alinea 1) 
A Hij kon er beter onderwijs krijgen. 
B Hij mocht er vakantie houden. 
C Hij werd er in het ziekenhuis behandeld. 
 

1p 11 Ataullaq is een oorlogsslachtoffer.  
 Op welke wijze is zijn verwonding ontstaan? (alinea 1) 

 
1p 12 Waar verblijft Ataullaq op dit moment? (alinea 2) 

A In een kindertehuis. 
B In een pleeggezin. 
C In een revalidatiecentrum. 
D In een ziekenhuis. 
 

1p 13 Wat wordt er over Ataullaqs schoolprestaties verteld? (alinea 3) 
A Hij heeft alleen moeite met Duits. 
B Hij heeft een prachtig rapport. 
C Hij heeft veel onvoldoendes. 
 

1p 14 Wat kun je uit de laatste alinea opmaken? 
A Ataullaq kan binnenkort terug naar zijn vaderland. 
B Ataullaq wil zijn familie ook graag laten overkomen. 
C Ataullaqs behandeling is nog lang niet klaar. 
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Tekst 5 
 

1p 15 Hoe kwam David aan hout voor zijn achtbaan? 
Hij had hout  
A gebruikt van zijn vader. 
B gekocht van zijn zakgeld. 
C gekregen van bedrijven. 
 

1p 16 Waarom mocht David de achtbaan eerst niet afbouwen? 
A De achtbaan was aangetast door houtworm.  
B De achtbaan was niet veilig. 
C De achtbaan werd veel te hoog. 
 
 
 

 

Achterbahn gestoppt 
David, 17 Jahre, hatte einen Traum: eine eigene Achter-
bahn. Viele Menschen träumen. Doch David wollte mehr. 
Und sein Vater, ein Tischler, hatte viel Holz in seiner 
Werkstatt. Also begann der Schüler aus Offenburg heim-
lich im Garten zu bauen. Doch eine Achterbahn kann man 
schlecht verstecken. Zum Glück freute sich der Vater über 
seinen geschickten Sohn und ließ ihn weiterbauen. Die 
Achterbahn wuchs bis auf eine Länge von 30 Metern. 
Doch dann kamen Mitarbeiter der Stadt. Die Konstruktion 
aus Holz war nicht gut genug und er durfte nicht 
weiterbauen. War alles jetzt vorbei? Glücklicherweise 
nicht! Der Schüler darf jetzt seinen 100 Meter langen 
Achterbahnbau mit Hilfe von einem Achterbahn-Experten 
in einem Freizeitpark aufbauen. 
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Tekst 6 
 

1p 17 Waar worden deze bijzondere menu’s geserveerd?  
A aan boord van een vliegtuig 
B bij de gasten thuis 
C in een restaurant van DO&CO 
  
 
 

Willkommen auf einer 
kulinarischen 
Gourmetreise! 
 

 

Erstmals gibt es auf einem Air 
Berlin Flug Gourmetmenüs vom 
Wiener Restaurant- und 
Cateringunternehmen DO&CO. 
Nun möchten Air Berlin und 
DO&CO gemeinsam die Herzen 
aller Feinschmecker über den 
Wolken erobern. Erstmals können 
Air Berlin Passagiere exklusive 
Gourmetmenüs kaufen! 
 
Immer mit dabei: ausschließlich 
marktfrische Rohwaren, zubereitet 
von Küchenchefs in bester 
Restaurantqualität und natürlich 
wie immer, unsere charmanten 
Stewardessen. 
Versuchen Sie einfach die neue 
DO&CO Gourmetküche in über 
10.000 m Höhe. Guter Geschmack 
kennt schließlich keine Grenzen... 
 
Einen angenehmen Flug und guten 
Appetit! 
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Tekst 7 
 

„Wir sind so ziemlich  
jeden Tag hier“ 

 
(1) Der Himmel ist grau. Regen fällt 
auf den schmutzigen Schnee. Die 
Straßen und Plätze von Berlin sind 
jetzt sehr ungemütlich. Doch wohin 
kann man gehen? Viele Jugendliche in 
Berlin haben ungewöhnliche Orte als 
Treffpunkt entdeckt. Zum Beispiel 
Orte, die eigentlich zum Einkaufen 
bestimmt sind. „Abhängen“ nennt man 
dieses Nichtstun von den Jugend-
lichen. Für Robert, Steffen, Steve und 
ihre Clique ist die Sache klar: sie 
treffen sich in einem Einkaufszentrum. 
„Wir sind so ziemlich jeden Tag hier“, 
erzählt Marco. Pläne haben sie selten. 
 
(2) „Abhängen” kann ganz schön 
anstrengend sein. „Wir treffen uns 
immer in der obersten Etage. Dort 
haben wir den besten Überblick“, sagt 
Johannes. Von ganz oben kann man 
sehen, wer unten kommt. Einen 
besonderen Blick haben die Jungs 
natürlich auf die Mädchen geworfen. 
Die kommen meistens zu zweit zum 
„Abhängen“. Warum er nun 
herkommt? „Mädchen anmachen“, 
sagt Steffen ganz offen. „Ich komme 
nur her, wenn ich eine neue Freundin 
suche“, erzählt Robert. Auch die 
anderen Jungen möchten gerne mit 
Mädchen ins Gespräch kommen. „Wir 
sehen sie auf der Rolltreppe. Dann 
versuchen wir ihre Aufmerksamkeit zu 
ziehen“, beschreibt Johannes seine 
Taktik. Die beiden Freundinnen Jenny 
und Jessica sind oft im Einkaufs-
zentrum unterwegs. „Natürlich um 
Jungs kennenzulernen“, sagen sie.  
 
 

„Zwischen vier Uhr nachmittags und 
sechs Uhr abends sind wir hier“, 
erzählen sie. Was sie dort machen? 
Quatschen, flirten und Eis essen.  
 
(3) Spannung bringen die Katz-und-
Maus-Spiele mit den Wachleuten. Denn 
in vielen Einkaufszentren sieht man die 
Jugendlichen nicht so gern. „Durch sie 
ärgern unsere Kunden sich und ältere 
Leute bekommen ein wenig Angst“, 
sagen die Wachleute. „Gar nicht wahr“, 
meinen die Jungs. Manchmal erwischen 
die Wachmänner einen oder anderen. 
Der bekommt dann für einige Zeit ein 
Hausverbot. 

Nach: Juma 
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1p 18 Welk ander woord wordt er in alinea 1 voor “Abhängen” gebruikt? 
 

1p 19 Waarom ontmoet de groep elkaar op de bovenste verdieping? (alinea 2) 
A Daar staan bankjes om te zitten. 
B Er komen daar weinig volwassenen. 
C Vandaar uit kunnen ze alles overzien. 
 

1p 20 Wat lees je in alinea 2 over de meisjes die naar de hangplekken komen? 
A Ze komen meestal alleen. 
B Ze komen meestal in groepen. 
C Ze komen meestal met een vriendin. 
 

1p 21 Waarom komen de meeste jongens naar de hangplek? (alinea 2) 
 

1p 22 „Katz-und-Maus-Spiele“ (alinea 3) 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
A Het flirten van de meisjes. 
B Het ontlopen van de beveiliging. 
C Het rondhangen in het winkelcentrum. 
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Tekst 8 
 

1p 23 Wat moet iemand van 60+ doen om gratis toegang te krijgen tot FORT FUN of 
Panorama-Park? 
A De 60+ kaart laten zien bij de kassa. 
B Deze coupon bij de kassa inleveren. 
C Iets bestellen in het restaurant. 
D Voor ten minste € 12,00 eten en drinken. 
 
 
 

Sonderangebote 60+ 
 
Bei Buchung von einem Mittagsmenü oder Kaffee 
& Kuchen an der Eintrittskasse erhalten max. 4 
Personen ab 60 Jahren kostenlosen Einritt ins 
FORT FUN Abenteuerland oder den Panorama-
Park Sauerland. Kreuzen Sie einfach an, für 
welches gastronomische Angebot Sie sich 
entscheiden. 
 
 

Wir entscheiden uns für: 
 
 
Mittagsmenü 
□ Putengeschnetzeltes in Sahnesauce mit Reis + 0,3 l Softdrink 7,50 € 

□ Champignon-Rahmschnitzel mit Pommes frites, Salat + 0,3 l Softdrink 7,50 € 
 
Kaffee & Kuchen 
□ Hausgebackener Plattenkuchen mit Sahne + Kaffee 5,00 € 
 
Kombi 
□ Mittagsmenü + Kaffee & Kuchen 12,00 € 
 
 

FORT FUN Abenteuerland 
59909 Bestwig/Sauerland 

Tel.Nr. 02905 / 810 
www.fortfun.de 

 

Panorama-Park Sauerland 
57399 Kirchhundem/Kreis Olpe 

Tel.Nr. 02723 / 77410 
www.panorama-park.de

Dieser Coupon ist nicht gegen Geld eintauschbar, kein Zahlungsmittel.  
Er kann nicht in Verbindung mit anderen Aktionen in Anspruch genommen werden. 
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Tekst 9 
 

1p 24 Wat kun je zeggen over het weer voor de komende dagen? 
A De temperatuur ligt rond de 0 graden en er is kans op regen. 
B Er komt strenge vorst en in de bergen valt er veel sneeuw. 
C Het gaat een aantal dagen vriezen en in het weekend is er kans op sneeuw. 
 
 
 

Das Wetter 
Die aktuelle Wetterlage: 
Im Tagesverlauf freundlicher, nochmals mild 
um 5 °C mit Sonnenunterstützung. 
Die Vorhersage von Mittwoch bis Sonntag: 
Am Mittwoch im Tagesverlauf von Norden her 
zurückgehende Temperaturen, auf den Bergen 
einsetzender Dauerfrost, zum Abend leichter 
Schneefall oberhalb 500 m. Von Donnerstag 
bis Sonntag kalt mit einzelnen Schnee-
schauern, nachts im Verlauf mäßiger Frost, 
zum Ende der Woche Schnee möglich. 
Die aktuelle Schneehöhe: 
0 bis 30 cm.
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Tekst 10 
 

Das Kultauto Trabant 

 
In der kleinen Stadt Zwickau, im 
Osten Deutschlands, findet eines 
der größten Autofestivals der 
Welt statt. Seit 1994 treffen sich 
hier jedes Jahr fast 60.000 
Autoliebhaber, um ihr Kultauto - 
den Trabant - zu feiern.  
  
(1) Vor dem Fall der Mauer 1989 
war der Trabant das beliebteste 
und billigste Auto in Ostdeutsch-
land. Es war auch unter den 
Spitznamen1) „kleiner Stinker“ oder 
„Sachsenporsche“ bekannt. Der 
Trabant hatte einen einfachen 
Motor, so dass ihn jeder selber 
reparieren konnte. Die Karosse von 
dem Auto bestand eigentlich nur 
aus Plastik. Im Sommer war das 
Auto heiß wie ein Ofen, im Winter 
kalt wie ein Kühlschrank. Auch 
schnell fahren konnte man nicht mit 
ihm. Die maximale Geschwindigkeit 
lag bei 115 km/h.  
 

Mit diesen Eigenschaften und 
seinem lustigen Aussehen wurde 
der Trabant zum Symbol für 
Ostdeutschland und zu einer 
Lachnummer in der Welt. 
  
(2) Aber warum ist der Trabant nun 
ein Kultauto geworden? Vielleicht 
liegt es daran, dass keine „Trabis“ 
mehr produziert werden und das 
Auto deshalb einen hohen 
Sammlerwert hat. Der verrückteste 
Trabantsammler kommt übrigens 
aus England. Graham Goodall aus 
Derbyshire hat gleich 50 Trabanten 
in seinem Garten stehen, das ist die 
größte private Sammlung der Welt. 
Trabant-Fanclubs gibt es nicht nur 
in Deutschland, sondern in ganz 
Europa. Zum Beispiel in Frankreich, 
Finnland, Holland und den USA. 
Einmal im Jahr kommen die 
Fanclubs in Zwickau zum großen 
Trabant-Fahrer-Treffen zusammen.  
 

Nach: Aktuell 
noot 1: Spitzname = bijnaam 
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1p 25 Wat wordt duidelijk over de Trabant als je alinea 1 gelezen hebt? 
A De Trabant is een eenvoudige auto met weinig comfort en luxe. 
B De Trabant is één van de zuinigste auto’s ter wereld. 
C De Trabant is voor 1989 veel naar het buitenland geëxporteerd. 
 

1p 26 Waarom heeft de Trabant een hoge verzamelaarswaarde? (alinea 2) 
A Er bestaan nog maar enkele exemplaren van. 
B Het is kwalitatief gezien een zeer goede auto. 
C Hij wordt tegenwoordig niet meer gemaakt. 
 

1p 27 Wat wordt er in de tweede alinea over Graham Goodall verteld? 
A Hij heeft de Trabantfanclub in Engeland opgericht.  
B Hij organiseert het jaarlijkse Trabant-Fahrer-Treffen. 
C Hij repareert Trabanten voor fanclubleden.  
D Hij verzamelt verschillende soorten Trabanten. 
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Rücksichtslose Menschen wie dieser 

Radfahrer machen wütend. 

Tekst 11 
 

„Leute, das irritiert!“ 
 
Was macht am meisten Ärger im Alltag? BILD der FRAU hat sich umgehört. 
 
„Spur wechseln ohne zu schauen“ 
Sonja Theiner (22) aus Dortmund: 
„Autofahrer, die einfach die Spur wechseln, 
ohne sich umzuschauen. Sie meinen: ,ich 
habe geblinkt1) - das reicht.‘ Oder diejenigen, 
die bei Grün einfach weiter auf die Kreuzung 
fahren, obwohl die schon total voll ist. Damit 
halten sie den ganzen Verkehr auf.“ 
 
„Raucher sollten vor die Tür“ 
Gordon Timmermann (25) aus Berlin: 
„Raucher, die wenig Rücksicht auf 
Nichtraucher nehmen. In Restaurants oder 
Cafés zum Beispiel könnten sie doch zum 
Rauchen vor die Tür gehen. Ich finde es 
nicht gut wenn sich Raucher in Anwesenheit 
von Kindern oder Schwangeren Zigaretten 
anzünden.“ 
 
„Gestank muß nicht sein“ 
Marion Engelhard (28) aus Hamburg: „Kollegen, die am Arbeitsplatz ihr stark 
riechendes Essen auspacken. Eine Ex-Kollegin hat zum Beispiel oft Spinat mit 
Mais und Zwiebeln in der Mikrowelle aufgewärmt. Die ganze Abteilung hat dann 
gerochen. Kollegen sollten nur das essen, was nicht stinkt.“ 
 
„Weg mit den Hundehaufen“ 
Petra Reinhold (34) aus Reinbek: „Hundehalter, die die Haufen ihrer Tiere 
einfach liegen lassen. Es gibt doch Beutel womit man sie mitnehmen kann. Ich 
habe zwei kleine Kinder von dreieinhalb und eineinhalb Jahren. Der Ältere tappt 
oft beim Spielen in einen Haufen! Und an den Rädern der Kinderkarre klebt 
immer mal wieder Hundedreck. Den zu entfernen ist einfach nur eklig.“ 
 

Nach: BILD der FRAU 
 
 

noot 1: blinken = hier: de richtingaanwijzer gebruiken 
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1p 28 Waaraan ergert Sonja zich? 
A Aan mensen die een kruising blokkeren. 
B Aan mensen die niet vlot optrekken bij groen licht. 
C Aan mensen die te hard door een woonwijk rijden. 
 

1p 29 Wat is het probleem van Gordon? 
A Dat in restaurants nog steeds geen rookverbod geldt. 
B Dat rokers geen rekening houden met anderen. 
C Dat zwangere vrouwen vaak gewoon doorroken. 
 

1p 30 Waar moppert Marion over? 
A Over collega’s die eten meenemen dat erg ruikt. 
B Over collega’s die hun lunchpakket in de prullenbak gooien. 
C Over collega’s die op de gang staan te eten. 
 

1p 31 Waar maakt Petra zich boos over? 
A Over mensen die de poep van hun hond niet opruimen. 
B Over mensen die hun hond niet aan de lijn houden. 
C Over mensen die hun hond op speelplaatsen uitlaten. 
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Tekst 12 
 

 

 
 

Gratis-Radeln in Berlin 
 
Berlin hat jetzt auch kostenlose 
Leih-Fahrräder, wie es sie in 
Skandinavien schon seit einigen 
Jahren gibt: An drei Stationen im 
Stadtzentrum stehen insgesamt 
600 Räder bereit, die durch 
Sponsoren bezahlt wurden. Wer 
sich mit seinem Pass registriert, 
kann ein kostenloses Leih-Fahrrad 
nutzen. Sie müssen bis 20 Uhr 
zurückgebracht werden. 

(Info: www.bike4free.de). In den 
skandinavischen Städten Kopen-
hagen, Stockholm und Helsinki 
funktioniert es aber anders: Dort 
sind die Räder über die ganze 
Innenstadt verteilt. Der Benutzer 
nimmt sie sich gegen Einstecken 
einer Münze nach dem Modell der 
Einkaufswagen der Supermärkte. 
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1p 32 Hoe werkt het systeem van de gratis leenfiets in Berlijn? 
A Je kunt een fiets pakken en er zo mee wegrijden. 
B Je moet je eerst bij de uitleen laten registreren. 
C Je reserveert de fiets via het internet. 
 

1p 33 Op welke plaatsen in Berlijn kun je de gratis leenfiets vinden? 
A alleen bij bushaltes 
B alleen bij de VVV 
C alleen in de binnenstad 
 

1p 34 Welk verschil is er tussen de gratis leenfiets in Berlijn en in Scandinavische 
steden? In Scandinavische steden 
A kun je de fiets een week lenen. 
B moet je eerst een borgsom betalen. 
C moet je eerst een geldstuk in de fiets te doen. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 13 
 

1p 35 Waarom reed de vader weer terug naar het wegrestaurant? 
 
 

Gestresster Vater 
 

 
 
Auf der Autobahn mußten die drei kleinen Söhne von einem 
Autofahrer gleichzeitig zur Toilette. Der Vater fuhr zu einer 
Autobahnraststätte. Die Kinder rannten los. Scheinbar alle 
kamen nach kurzer Zeit zurück. Der Vater war sehr 
ungeduldig und fuhr sofort los. Erst nach 10 Kilometern 
bemerkte er, dass nur zwei Söhne auf dem Rücksitz im Auto 
saßen. Den dritten Sohn hatte er an der Autobahnraststätte 
vergessen. Schnell fuhr der Vater zurück. Glücklicherweise 
hatte ein Autofahrer den kleinen Jungen bei der Polizei 
abgegeben. 
 
 

einde  800045-2-713o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 
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 Duits CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 2 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 2 
 

 3 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 3 
 

 4 A B C 
 

 5 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 6 A B C 
 

 7 A B C 
 

 8  
 juist onjuist 

1   

2   

3   

4   

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4 
 

 9 A B C 
 

 10 A B C 
 

 11 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C 
 

 14 A B C 
 
 

Tekst 5 en 6 
 

 15 A B C 
 

 16 A B C 
 

 17 A B C 
 
 

Tekst 7 
 

 18 ............................................................................................................................ 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C 
 

 21 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 22 A B C 
 
 

Tekst 8 
 

 23 A B C D 
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Tekst 9 
 

 24 A B C 
 
 

Tekst 10 
 

 25 A B C 
 

 26 A B C 
 

 27 A B C D 
 
 

Tekst 11 
 

 28 A B C 
 

 29 A B C 
 

 30 A B C 
 

 31 A B C 
 
 

Tekst 12 
 

 32 A B C 
 

 33 A B C 
 

 34 A B C 
 
 

Tekst 13 
 

 35 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

800045-2-713u* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 Duits CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 36 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
voor een tocht op een (rondvaart)boot 
 

 2 maximumscore 1 
2 personen 
 
 

Tekst 2 
 

 3 maximumscore 1 
het hele jaar 
 
 

Tekst 3 
 

 4 B 
 

 5 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord bestaat uit: 
stokbrood bakken (op een kampvuur) 
 

 6 A 
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie antwoorden juist 1 
Indien minder dan drie antwoorden juist 0 
 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 4 
 

 9 A 
 

 10 C 
 

 11 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Hij is op een mijn gaan staan. / Door een mijn. 
 

 12 B 
 

 13 B 
 

 14 C 
 
 

Tekst 5 en 6 
 

 15 A 
 

 16 B 
 

 17 A 
 
 

Tekst 7 
 

 18 maximumscore 1 
Nichtstun 
 

 19 C 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Om meisjes te versieren. / Een nieuwe vriendin te zoeken. 
 

 22 B 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 8 
 

 23 C 
 
 

Tekst 9 
 

 24 C 
 
 

Tekst 10 
 

 25 A 
 

 26 C 
 

 27 D 
 
 

Tekst 11 
 

 28 A 
 

 29 B 
 

 30 A 
 

 31 A 
 
 

Tekst 12 
 

 32 B 
 

 33 C 
 

 34 C 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 13 
 

 35 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Hij was één zoon vergeten mee te nemen 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 3 nach: X-mag 
tekst 4 nach: Bild 
tekst 7 nach: Juma 
tekst 10 nach: Aktuell 
tekst 11 nach: Bild der Frau 
 
 
 

einde  800045-2-713c* 
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Examen VMBO-BB 

2007 
 
 
 

tijdvak 1
woensdag 23 mei
11.30 - 13.00 uur

 Duits CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 36 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

700013-1-708o 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 
 
 
Wasserversorgung und 
Stadtentwässerung in Berlin 
 
Sie finden uns am Müggelsee in herrlicher 
Landschaft. 
 
Müggelseedamm 307, 12587 Berlin 
Tel. 030.8644-7695 
 
info@ museum-im-wasserwerk.de 
www.museum-im-wasserwerk.de 
 
S-Bahnhof Friedrichshagen, S-Bahn 60 
Bis Endstation Altes Wasserwerk 
 
Di – Fr   10 – 16 Uhr 
So, feiertags 10 – 17 Uhr 
 
Vom 1. November bis Ende Februar: 
Di – Fr   10 – 15 Uhr 
So    10 – 16 Uhr 
 
Montag und Samstag geschlossen. 
 
Öffentliche Führung jeden 1. und 3. 
Sonntag, 14 Uhr. 
Vorführungen der Dampfmaschine an 
Sonn- und Feiertagen jeweils um 
11, 13, 15 Uhr und bei jeder 
Gruppenführung. 
 
 
 
 
 

1p 1 Op welke twee dagen is het museum gesloten? 
 

1p 2 Wat wordt er over dit museum verteld? 
A Het beschikt over een eigen zwembad. 
B Het heeft een grote parkeerplaats. 
C Het ligt in een prachtige omgeving. 
 

 700013-1-708o 2 lees verder ►►►
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 700013-1-708o 3 lees verder ►►►

Tekst 2 
 
 

 
 

Warum ist der Wal kein Fisch? 
 
Wale haben genauso wie Landtiere Lungen und keine Kiemen. Außerdem 
sind sie Warmblüter – im Gegensatz zu Fischen. Wale säugen dazu ihre 
Junge nach der Geburt. Sie sind also Säugetiere. 
 

1 Wo leben Finnwale? 
 Normalerweise im Nordatlantik. Im Winter schwimmen sie weit nach Süden, bis 

zu den Kanaren. Danach schwimmen sie wieder zurück nach Norden in kühlere 
Gewässer südlich von Island. 
 

2 Wie orientiert sich der Wal? 
 Finnwale orientieren sich am Sonnenstand, Brandungs- und Strömungs-

geräusche. Im Gegensatz zu anderen Walen haben sie keinen „Echo-Radar“. 
 

3 Wie schlafen Wale? 
 Sie schlafen meist nachts. Kleine  kurze Schläfchen. Sie befinden sich dann 

kurz unter der Wasseroberfläche. Zwischendurch müssen sie jede Stunde 
wieder auftauchen, um Luft zu holen. 
 

4 Wie hoch ist die Blas-Fontäne? 
 Walexperten nennen die sichtbare Fontäne des Wales „Blas”. Es ist ein 

Gemisch aus Luft, Wasser und Schleim. Sie kann bis zu 6 Meter hoch reichen, 
erreicht einen sehr hohen Druck, etwas weniger als ein Gartenschlauch. 
 
 

1p 3 Wat wordt er in alinea 1 over walvissen verteld? 
A Walvissen komen alleen op het noordelijk halfrond voor. 
B Walvissen trekken twee keer per jaar. 
C Walvissen vind je overal ter wereld. 
 

1p 4 Hoelang kan een walvis volgens alinea 3 onder water blijven?  
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Tekst 3 
 

Sag uns, wer du bist! 
 

Ilka, 17, und Vera, 16, haben uns überzeugt! 
Hier erzählen sie, wodurch sie auffallen. 

 

Ilka: „Ich kann super tanzen!“ 
 
Tanzen ist Ilkas Leben. Dafür trainiert sie 
hart. „Fünfzig Prozent meines Lebens 
habe ich getanzt“, sagt die süße 
Schülerin und lacht. 
 

 1  „Schon mit drei Jahren ärgerte ich meine 
Eltern so lange, bis sie mich in der 
Ballettschule anmeldeten. Ein Jahr später 
hatte ich meinen ersten Auftritt vor 
Publikum. Weiter ging’s mit Stepptanz, 
Jazztanz und Musical dance. Nach meinem 
15. Geburtstag durfte ich endlich singen 
lernen – denn erst dann waren meine 
Stimmbänder richtig reif. Gleichzeitig 
begann ich mit dem Videoclip-Dancing in 
unserer Tanzschule. Ich tanzte bis ins 
Finale bei der deutschen Meisterschaft! Ein 
Jahr später meldete ich mich bei einem DJ-
Wettbewerb an. Und stell dir vor: Ich habe 
gewonnen! Der Preis war ein Auftritt mit DJ 
Bobo.  

 2  Ich gebe auch noch Tanzunterricht für 
alle, die tanzen genauso toll finden wie ich. 
Damit nicht genug: Auf dem TV-Sender  

  Viva machte ich die Viva-Mc-Clipshow und 
stand als Moderatorin1) bei der YOU!-
Messe2) in Essen auf der Bühne.“ 

Vera: „Ich will Schriftstellerin werden.“ 
 
Vera schreibt Geschichten. Nicht nur in 
ihr Tagebuch. Eine Zeitschrift hat bereits 
eine Geschichte veröffentlicht. 
   
 

 3   „Also, ich bin ein sehr spontaner, 
lustiger und positiv eingestellter Mensch. 
Am wichtigsten ist für mich meine Fantasie. 
Wenn ich schreibe, befinde ich mich in 
einer anderen Welt, dann höre und sehe ich 
nichts um mich rum. Manchmal passiert es 
schon, dass meine Figuren ihr ganz 
eigenes Leben führen – die Geschichten 
sind dann die lustigsten.  

 4  Ich schreibe schon ziemlich lange. 
Genau genommen seit meiner 
Grundschulzeit. Seit ich lesen gelernt habe, 
habe ich Hunderte von Büchern gelesen. 
Irgendwann dachte ich mir: „Hey, was die 
können, kann ich schon lange!“ Gesagt, 
getan. Ich setzte mich an meinen 
Schreibtisch und fing zu schreiben an. Mit 
Erfolg – ich habe schon an einem 
Schriftsteller-Wettbewerb teilgenommen 
und gewonnen! Meine Geschichte wurde 
dann in einer Zeitschrift abgedruckt, wo sie 
jeder lesen konnte.“  

               nach: SUGAR 
 

 

noot 1 Moderatorin = presentatrice 
noot 2 Messe = beurs, tenstoonstelling 
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1p 5 Waarom mocht Ilka al met drie jaar op balletles? (alinea 1) 
A Haar ouders hadden genoeg van haar gezeur.  
B Haar ouders vonden dat ballet bij de opvoeding hoort. 
C Haar ouders zagen dat ze veel talent had. 
 

1p 6 Waarom mocht Ilka pas met 15 jaar op zangles? (alinea 1) 
Vóór die tijd 
A had ze al haar tijd voor school nodig.  

B moest ze aan haar danscarrière werken. 
C waren haar stembanden nog niet volgroeid. 
 

1p 7 „Der Preis war ein Auftritt mit DJ Bobo.“ (alinea 1) 
Met welke wedstrijd won Ilka deze prijs? 
Een wedstrijd voor 
A dj’s. 
B presentatoren.   
C videoclip-dansers. 
 

1p 8 In alinea drie geeft Vera een beschrijving van zichzelf en noemt vier 
eigenschappen.  

 Aan welke eigenschap heeft ze het meeste bij het schrijven? 
 

1p 9 Wat was de reden dat Vera is gaan schrijven? (alinea 4) 
Ze dacht 
A dat jonge lezers haar beter zouden kunnen begrijpen dan andere schrijvers. 
B dat ze net zo goed zou kunnen schrijven als andere schrijvers. 
C dat ze over leukere onderwerpen zou kunnen schrijven dan andere 

schrijvers. 
 

1p 10 „ich ... gewonnen.“ (alinea 4) 

  Waaruit bestond de prijs die Vera won? 
A Haar verhaal werd als boek uitgegeven. 
B Haar verhaal werd gepubliceerd. 
C Haar verhaal werd verfilmd. 
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 700013-1-708o 6 lees verder ►►►

Tekst 4 
 
 

 

Große Marken, kleine Preise 
In Outlet-Centern lässt sich viel Geld sparen. Man braucht nur ein bisschen 
Zeit zum Preisevergleichen. 

1  Hose, Jacke und Shirt passen. 
Komplett neu eingekleidet steht 
Christiane in der Umkleidekabine des 
Adidas-Shops beim Factory Outlet im 
brandenburgischen Wustermark. 
Schnell denkt Christiane darüber nach, 
was die drei Teile zusammen kosten. 
Normalerweise würde Christiane jetzt 
überlegen, welches der Kleidungs-
stücke sie unbedingt braucht und ob 
ihre alte Sportjacke wirklich schon so 
verschlissen aussieht. Diesmal nicht. 
Denn statt 148 Euro kostet alles 
zusammen nur 99 Euro. 
 

2  Angebot. Während man nach 
billigen Sachen normalerweise gedul-
dig suchen muss, ist die Ware in 
Outlet-Centern immer günstig. Dort 
bieten große Firmen Waren der 
Vorsaison, aus Überschussproduk-
tionen und Produkte zweiter Wahl an. 
Damen-, Herren-, Kinderbekleidung, 
Accessoires, Schuhe sowie Haushalts-
wäsche – all das kostet  im Factory 

Outlet zwischen 30 und 70 Prozent 
weniger als normal. „Fehlerhafte Ware 
ist extra gekennzeichnet und noch 
billiger”, sagt Adidas-Shopmanager 
Thomas Stöber. 
 

3  Auswahl. Im Salamander-Schuh-
laden trifft Christiane Gina Tarbuk aus 
Berlin, die ein Modell nach dem 
anderen anprobiert. Die IT-Projekt-
Managerin kauft ausschließlich in 
Factory Outlets. „So bekomme ich 
mehr Klamotten für mein Geld”, sagt 
sie und rechnet vor, dass die Sachen 
in ihren Einkaufstüten statt 250 nur 
160 Euro gekostet haben. Christiane 
selbst entscheidet sich für Schuhe von 
Betty Barclay und spart 45 Euro. 
 

4  Lage. Wie die meisten Outlets liegt 
auch dieses Outlet außerhalb der 
Stadt, hinter der westlichen Stadt-
grenze Berlins. Die Parkplätze sind 
kostenlos. 

nach: SUPERillu
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1p 11 Wat is het grote voordeel van Outlet winkelcentra volgens de inleiding? 
A Je hebt alle grote merkwinkels bij elkaar. 
B Je kunt er overdekt winkelen. 
C Je kunt er veel goedkoper kleding kopen. 
 

1p 12 Waarom gaat Christiane naar de Adidas-Shop in Wustermark? (alinea 1) 
A De uitverkoop is zojuist begonnen. 
B Hier betaalt ze minder dan ergens anders. 
C Ze zoekt een speciaal trainingspak. 
 

1p 13 Wat wordt er in alinea 2 gezegd over de kleding met kleine foutjes? 
Deze kleding: 
A kan alleen in deze winkels gekocht worden. 
B mag niet meer geruild worden. 
C wordt nog goedkoper aangeboden. 
 

1p 14 Waar liggen, volgens de tekst, de meeste Outlet-Centra? 
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 700013-1-708o 8 lees verder ►►►

Tekst 5  
 

 

Liegeraupe schützt vor Rückenweh

So wird in Sachsen Unkraut entfernt! 
Sie hat bis 20 PS1), läuft mit Viertakt- 
motor, bietet bis zu neun Personen Platz 
und ist super bequem: Mit diesen Daten 
wird die „Liegeraupe” wohl kaum zum 
„Fahrzeug des Jahres” gewählt. Aber für 
Feldarbeiter ist sie echter Fortschritt und 
ganz klares Lieblings-Gefährt! Denn die 
Liegeraupe macht ihre Arbeit einfacher. 
Sie müssen sich nicht mehr bücken, nicht 

ständig aufrichten und wieder hinhocken 
– sondern können bequem in Bauchlage 
Unkraut entfernen, säen, pflanzen und 
ernten. Auch der Naturmittel-Hersteller 
„Bombastus” in Freital (Sachsen, Foto) 
hat die Liegeraupe im Einsatz. „Wir haben 
kaum noch Rückenschmerzen und 
schaffen viel mehr.”  

 

 
 

1p 15 Hoeveel personen kunnen er maximaal plaatsnemen op de “Liegeraupe”? 
A 3 
B 9 
C 20 
 

1p 16 Wat is het grote voordeel van de “Liegeraupe”? 
A Het apparaat is niet duur om aan te schaffen. 
B Het apparaat kan eenvoudig bediend worden. 
C Het apparaat maakt het werk gemakkelijker. 
 

1p 17 In de tekst wordt nog een extra voordeel van deze “Liegeraupe” genoemd. 
Welk voordeel? 
A Het werk wordt goedkoper gedaan. 
B Het werk wordt nauwkeuriger gedaan. 
C Het werk wordt sneller gedaan.

noot 1 PS = PK (paardenkracht) 
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Tekst 6 
 

1p 18 Je wilt een rondleiding door de belangrijkste regeringsgebouwen van Duitsland 
en hebt je aangemeld. 

 Wat moet je meenemen als je aan de rondleiding wilt deelnemen? 
 
 

 

Reichstag 
ohne 

Schlange stehen 
 

Das Regierungsviertel und der Reichstag inklusive 
Plenarsaal, Dachterrasse und Kuppel. 
Dienstag bis Samstag um 11 Uhr 
Treff: Brandenburger Tor vor der Touristeninformation. 
Anmeldung erforderlich (030 39 592 39) 
Besucher müssen einen gültigen Pass mit Foto bei sich haben. 
 
Die Botschaften in Berlin 
(Wahlweise mit Essen in einer Botschaft) 
Dienstag bis Samstag um 13 Uhr 
Treff: Brandenburger Tor vor der Touristeninformation. 
Anmeldung erforderlich (030 39 592 39) 
 
Der Prenzlauer Berg 
Künstler, Märkte, Hinterhöfe. 
Dienstag bis Samstag um 14 Uhr 
Treff: U2 Senefelderplatz, Ausgang Saarbrücker Straße 
Anmeldung erforderlich (030 39 592 39) 
 
Dauer der Führungen 2 Stunden 
Preis: 8 Euro, ermäßigt 6,50 Euro 
Anmeldung bei: Auf Tour in Berlin 
Tel: 030 39 592 39 / 0179 14 656 99 
Info: www.auf-tour-in-berlin.de 
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Tekst 7 
 
 

Im „Pfötchen” ist ein Zimmer frei 
Tierisch: ein Berliner Hotel und seine ungewöhnlichen Gäste 
 
Haustiere müssen oft zu Hause bleiben, wenn die Besitzer in den Urlaub fahren. Eine 
Reise ist für die Vierbeiner meistens zu anstrengend. Und ein Hotel zu finden, in dem 
Tiere willkommen sind, ist eine Seltenheit. Die Frage „Wer kümmert sich um den 
Hund oder die Katze?“ kann deshalb die Urlaubsfreude verderben. Doch damit ist 
jetzt Schluss. 
 

1  Das klingt ja phantastisch: Sportanlagen, 
Physiotherapie, riesiger Garten, Friseur, 
Animationsprogramm, - hört sich alles nach 
einem sehr guten Hotel an. Ist es auch, nur 
mit dem Unterschied, dass im „Pfötchen-
hotel” in Berlin-Beelitz keine normalen 
Urlauber Ferien machen. Hunde, Katzen, 
Goldhamster & Co. sind hier Gäste, während 
Frauchen und Herrchen die Sonne Spaniens 
oder Italiens genießen. 
 

2  Ute Seemann, Leiterin vom Pfötchen-
hotel, spricht liebevoll von ihren Gästen, 
wenn sie erzählt, was den Tieren geboten 
wird. Jeden Tag stehen vier Stunden 
Auslauf auf dem Programm. 
Spielgruppen sorgen für 
Abwechslung. Tierärzte 
schauen regel-mäßig nach den 
Hotel-gästen, um sicher zu 
sein, dass ihnen nichts fehlt. 
Zwischendurch wird Musik 
gespielt, denn von zu Hause 
sind viele Haustiere an die 
Töne aus dem Radio oder 
Fernseher gewöhnt.  
 

3  Ein besonderer Service: 
Von dem Hund und der Katze 
werden Digitalfotos gemacht, 
die ins Internet gestellt 
werden. So können sich die 
Besitzer ansehen, wie es 

ihren Lieblingen geht. „So manches 
Herrchen wird beim Anblick neidisch, da 
der eigene Urlaub vielleicht langweiliger 
ist als der von Hund oder Katze”, sagt die 
„Pfötchenhotel”-Leiterin. 
 

4  Für einige Tiere wird der Aufenthalt 
sogar zum Bildungsurlaub, denn dem 
Hotel ist auch eine Schule angeschlos-
sen. Dackeldame Hedwig beispielsweise 
soll lernen, den Postboten zu akzep-
tieren, und Dogge Gustav trainiert, brav 
neben einem Fahrradfahrer zu laufen. 
Die Unterbringung kostet ab 30 Euro pro 
Tag. 
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1p 19 Waarom gaan huisdieren vaak niet mee op vakantie? (inleiding) 
A Reizen is erg vermoeiend en ze zijn niet overal welkom. 
B Ze blijven liever thuis. 
C Ze houden niet van reizen. 
 

1p 20 “Doch damit ist jetzt Schluss.” (inleiding) 
Wat is nu afgelopen? 
A het zoeken naar een geschikt vakantieoord 
B het zoeken naar een leuk speelkameraadje 
C het zoeken naar iemand die voor je huisdier zorgt 
 

1p 21 Wat is het “Pfötchenhotel”? (alinea 1) 
Een hotel voor: 
A alle huisdieren 
B honden 
C zieke dieren 

 
1p 22 Waarom wordt er voor de dieren muziek gedraaid? (alinea 2) 

A Dat is een extraatje. 
B Dat werkt kalmerend. 
C Dat zijn ze gewend. 
 

1p 23 Waarom worden er foto’s van de huisdieren op het internet gezet? (alinea 3) 
A om de dieren eventueel te verkopen 
B om reclame voor het hotel te maken 
C om te laten zien hoe het met ze gaat 

 
1p 24 Waarom worden sommige dierenbezitters jaloers op hun eigen dier? (alinea 3) 

Ze worden jaloers omdat hun dier: 
A lekker eten krijgt. 
B veel afwisseling heeft. 
C verschillende contacten heeft. 
 

1p 25 “Für ….. Bildungsurlaub” (alinea 4)  
Wat wordt daar mee bedoeld? 
A De dieren krijgen een gehoorzaamheidstraining.  
B De dieren leren hoe ze met soortgenoten moeten omgaan. 
C De dieren worden in hun gedrag gecorrigeerd. 
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 700013-1-708o 12 lees verder ►►►

Tekst 8 
 
 

Deutschlands jüngste Pop-Millionäre 
 

1 Noch nie schaffte eine Band schneller den Aufstieg. Das Erfolgswunder Tokio 
Hotel………Die letzte Single stürmt derzeit die Charts. Ihre „Schrei 2006–Tour“ 
war komplett ausverkauft. Sie haben vom „Comet” bis zum „Echo” jeden 
deutschen Musikpreis gewonnen. Binnen acht Monaten haben es Bill (16), Tom 
(16), Gustav (17) und Georg (18) von Tokio Hotel nicht nur von der Schüler-
Band zu den größten deutschen Pop-Idolen des Jahrzehntes geschafft – sie 
sind auch noch Deutschlands jüngste Pop-Millionäre. 

2 „Tokio Hotel sind die Helden der 10- bis 17-Jährigen. Und sie haben damit eine 
gigantische, neue Zielgruppe entdeckt!”, staunen die Experten. Eine Zielgruppe, 
die auf Konzerten für eine Lautstärke von 128 Dezibel sorgt  (zum Vergleich 
Robbie Williams-Konzert: 108 Dezibel)  

3 Doch wie gehen sie mit dem Reichtum und Ruhm um? „Wir sind kein 
Kunstprodukt, das sich irgendwelche Plattenbosse ausgedacht haben. Uns gibt 
es schon seit vier Jahren – und genau deshalb bleiben wir am Boden!”, sagen 
sie. Von den Songtexten bis zu den Instrumenten alles bleibt in eigener Hand. 
Und genau das macht sie glaubwürdiger – und erfolgreicher – als andere 
Casting-Bands.               nach: Platinradio.de 
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 700013-1-708o 13 lees verder ►►►

1p 26 Welke conclusie over de muziekband Tokio Hotel kun je trekken uit de 1e 
alinea? 
A Tokio Hotel is nog niet bekend in Duitsland. 
B Tokio Hotel is zeer succesvol in Duitsland. 
C Tokio Hotel maakt ouderwetse muziek. 
D Tokio Hotel stopt binnenkort met muziek maken. 

 
1p 27 “Zielgruppe”. (alinea 2) 

Wie wordt daarmee bedoeld? 
A de band Tokio Hotel 
B de experts 
C de fans 
D de platenbazen 
 

1p 28 In alinea 2 worden de fans van Tokio Hotel vergeleken met de fans van Robbie 
Williams.  
Waarop worden ze vergeleken? 
A Op de leeftijd van de fans. 
B Op het aantal fans. 
C Op het geschreeuw van de fans. 
 

1p 29 Wat wordt er bedoeld met: ”Wir bleiben am Boden”? (alinea 3) 
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Tekst 9 
 

 
Wespen im Anflug? 

 

So schützt man sich 
Bloß keine Panik, Wespen stechen wie Bienen nur, 
wenn sie sich angegriffen fühlen. Wichtigste Regel 
ist: Ruhig bleiben! 
 
Wespen lassen sich schwer vertreiben, sind aggressiver 
als Bienen und können sogar mehrmals stechen. 
 
So schützt man sich: 

 Nie nach Wespen schlagen, das macht sie noch 
aggressiver. 

 Wo Kinder sind, Wespenfalle mit etwas Zuckerwasser 
gefüllt auf Balkon oder Terrasse hängen. Die Wespen 
fliegen durchs Loch im Glasboden, finden aber nicht 
wieder raus. 

 Wespen mögen Süßes, Säuerliches und Gegrilltes. 
Bevor man zubeißt erst schauen ob keine Wespe 
draufsitzt! 

 Nicht aus Dosen trinken. Das wirkt wie eine 
Wespenfalle. Lieber ein Glas benutzen. 

 
Wird man gestochen, dann drohen diese Gefahren: 

 Infektion am Einstich, weil Wespen sich oft auf Abfall 
niederlassen. 

 Allergie-Schock – die Stichstelle  schwillt stark an, der 
Kreislauf bricht zusammen, Atemnot,  
Schweißausbruch. Sofort zum Arzt!  

 
SOS-Tipp:  

 Einstichstelle kühlen, so wird die Schwellung geringer. 
 Essig, Alkohol oder frischen Zwiebelsaft drauf, das 

erleichert den Schmerz. 
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1p 30 Wanneer steekt een wesp volgens de tekst? 
A Als hij bloed nodig heeft. 
B Als hij honger heeft. 
C Als hij in het nauw gedreven wordt. 
 

2p 31 Welke verschillen zijn er volgens de tekst tussen wespen en bijen? 
 Noem twee dingen waarin een wesp anders is. 

 
1p 32 Waarmee kun je, volgens de tekst, de reactie van een wespensteek 

verminderen? 
A door er iets kouds op te doen 
B door er zalf op te doen 
C door het warm te houden 
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Tekst 10 
 

1p 33 Je ouders zijn binnenkort 25 jaar getrouwd. Je besluit je ouders een ballonvaart 
cadeau te doen. 

 Hoeveel moet je daarvoor betalen? 
 
 
 

T S - B a l l o n f a h r t e n  
 
 
 
Fahrtdauer: ca. 1,5 Stunden 
Fahrpreis pro Person: 
€ 185,- 
Fahrpreis für 2 Personen: 
€ 180,- pro Person 
Fahrpreis für Gruppen ab 4 
Personen: 
€ 170,- pro Person 
Fahrpreis für Gruppen ab 8 
Personen: 
€ 160,- pro Person 
Kinder bis 14 Jahre: 
€ 140,- pro Person 
Bergfahrten: 
€ 230,- pro Person 
TS-Ballon-Video: Mit dem Ballon im 
Chiemgau und über die Alpen.  
(45 min.) € 15,- 
 
Die Preise sind inkl. ges. MwSt.  
 
TS-Ballonfahrten ● F. & A. Edl 
Luftfahrtunternehmen GdbR 
Eichfeldstrasse 11a ● 83339 Chieming 
Tel. 0 86 64/8118 ● Fax 0 86 64/1382 
www.ts-ballonfahrten.de 
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Tekst 11 
 

2p 34 Je zoekt een baantje als schoonmaker.  
 Op welke twee advertenties kun je reageren? 

 Schrijf de nummers op. 
 
 
 

Jobbörse / 
Arbeitsangebote 
 
1) Beschreibung: 
Anderen Menschen helfen. 
Dringend Mitarbeiter gesucht, 
gute Nebenverdienstmöglichkeit. 
Infoband Tel. 02263-406151, 
www.traumjobkonzept.de 
 
2) Beschreibung: 
300 – 700 Euro monatlich, 
nebenberuflich, leichte Aussen-
diensttätigkeit, weiblich/männlich, 
Tel. 02262-93674 
 
3) Beschreibung: 
Gebäudereinigungsfirma sucht 
zuverlässige deutschsprachige 
Reinigungskräfte für ein Objekt. 
Neusser Str. in Köln auf 
Pauschalbasis und mehrere 
Aushilfen für die Urlaubs- oder 
Krankheitsvertretung. Bewerbung 
unter 0163-8584206 
 
4) Beschreibung: 
Zuverlässige Putzhilfe, deutsch-
sprachig, wöchentlich 3-4 Stunden. 
Ab 20.00 Uhr Tel. 0177-8890102 
 
5) Beschreibung: 
Albanisch-Deutsch sprechende 
Mitarbeiter gesucht. Tel. 0172-
3479003 
 
 
 
 

einde  700013-1-708o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2007 
 tijdvak 1 
 
 

 Duits CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

 
 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

700013-1-708u 

Pagina: 285Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of

Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 

Teksten 1 en 2 
 

 1 ............................................................................................................................ 
 

 2 A B C 
 

 3 A B C 
 

 4 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 3 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C 
 

 7 A B C 
 

 8 ............................................................................................................................ 
 

 9 A B C 
 

 10 A B C 
 
 

Tekst 4 
 

 11 A B C 
 

 12 A B C 
 

 13 A B C 
 

 14 ............................................................................................................................ 
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Tekst 5 
 

 15 A B C 
 

 16 A B C 
 

 17 A B C 
 
 

Tekst 6 
 

 18 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 7 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C 
 

 22 A B C 
 

 23 A B C 
 

 24 A B C 
 

 25 A B C 
 
 

Tekst 8 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C 
 

 29 ............................................................................................................................ 
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Tekst 9 
 

 30 A B C 
 

 31 Verschil 1: ............................................................................................................ 
 
Verschil 2: ............................................................................................................ 
 

 32 A B C 
 
 

Teksten 10 en 11 
 
 

 33 ............................................................................................................................ 
 

 34 Nummer: ……………………………………en nummer: ............................................ 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 Duits CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

 700013-1-708c 1 lees verder ►►►

Pagina: 289Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 36 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Vraag Antwoord Scores 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Teksten 1 en 2 
 

 1 maximumscore 1 
op maandag en zaterdag 
 
Indien slechts één dag genoemd: 0 punten 
 

 2 C 
 

 3 B 
 

 4 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(ongeveer) 1 uur. / Ze moeten elk uur lucht halen. 
 
 

Tekst 3 
 

 5 A 
 

 6 C 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(Ze heeft het meest aan) (haar) fantasie. 
 

 9 B 
 

 10 B 
 
 

Tekst 4 
 

 11 C 
 

 12 B 
 

 13 C 
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Vraag Antwoord Scores 

 14 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Deze winkels liggen meestal buiten de stad. 
 
 

Tekst 5 
 

 15 B 
 

 16 C 
 

 17 C 
 
 

Tekst 6 
 

 18 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
een pas(poort) met foto / legitimatiebewijs met foto 
 
 

Tekst 7 
 

 19 A 
 

 20 C 
 

 21 A 
 

 22 C 
 

 23 C 
 

 24 B 
 

 25 C 
 
 

Tekst 8 
 

 26 B 
 

 27 C 
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Vraag Antwoord Scores 

 28 C 
 

 29 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Ze staan met beide benen op de grond. Ze blijven heel normaal. 
 
 

Tekst 9 
 

 30 C 
 

 31 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Wespen zijn agressiever. 1 
• Wespen kunnen vaker achter elkaar steken. 1 
 

 32 A 
 
 

Teksten 10 en 11 
 

 33 maximumscore 1 
€ 360,00 
 

 34 maximumscore 2 
• Nr. 3 1 
• Nr. 4 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
Tekst 3 Sugar 
Tekst 4 SUPERillu 
Tekst 8 Platinradio.de 
 
 

einde  700013-1-708c*
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700045-2-708o 

Examen VMBO-BB 

2007 
tijdvak 2 

woensdag 20 juni 
9.00 - 10.30 uur 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
woensdag 20 juni

9.00 - 10.30 uur
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 700045-2-708o 2 lees verder ►►►

Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

1p 1 Jij en drie van je vrienden willen een uur privéles van een skileraar. 
 Hoeveel kost dit jullie samen? 

 
 
 

Ski- & Snowboardschule 

Hochzeiger 

 
Preise 
3-Tageskurs    € 65,00 (12 Std. Intensivkurs) 
2-Tageskurs    € 50,00 (8 Std.) 
1-Tageskurs    € 25,00 (4 Std.) 
½ -Tageskurs    € 15,00 
½ -Tages-Familienkurs  € 50,00 (2,5 Std.) 
 
Privatstunden 
Pro Person     € 25,00 (1 Std.) 
Jede weitere Person  € 5,00 
Für Vereinsmitglieder  20% Nachlass 
 
Mindestteilnehmer  3 Personen pro Kurs 
 
Alle Kurse von 
10.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 15.30 Uhr 
 
Öffnungszeiten Büro 
9.30 – 10.00 Uhr / 12.00 – 13.30 Uhr / 15.30 – 16.00 Uhr 
 
Termine 
26.12. – 08.01.2008 täglich 
und jedes Wochenende im Januar und Februar 
weitere Termine auf Anfrage. 
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 700045-2-708o 3 lees verder ►►►

Tekst 2 
 

1p 2 Hoe werken de kauwtabletten van Lefax? 
A De tabletten doden bacteriën. 
B De tabletten lossen de luchtbellen op. 
C De tabletten verminderen het maagzuur. 
 
 

Luft im Bauch? 
Lefax© Kautabletten lösen die Luft im Bauch auf. 
 
Luft im Bauch macht Druck: Man fühlt sich oft 
nicht wohl und es verursacht oft auch 
Schmerzen. 
 
Gründe dafür gibt es viele: Hektik 
oder Ärger, Bewegungsmangel, 
ungewohnter Tagesablauf oder 
bestimmte Lebensmittel. 
 
Eingeschlossene Luft im Bauch setzt 
sich in abertausend kleinen Luftblasen 
fest. Sie drücken nach oben und nach 
unten. Man fühlt sich wie aufgepumpt. 
 
Dann helfen Lefax© Kautabletten. Sie lösen 
ganz einfach die Luftblasen auf.  
Schnell, zuverlässig und gut verträglich: 
Der Druck ist weg. Der Bauch entspannt sich 
und gibt wieder Ruhe. 
 
Wenn eingeschlossene Luft in Ihrem Bauch 
drückt, dann nehmen sie einfach Lefax©. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lefax. Nimmt den Druck.
Entspannt den Bauch. 

www.lefax.de
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Tekst 3 
 

   

ABHÄNGEN 
SPORT IN DER UNTERFÜHRUNG¹) 
Der 16-jährige Nils aus Berlin-Charlottenburg und seine 
Freunde sind im Hockeyfieber. 
Immer, wenn draußen schlechtes Wetter ist, trifft man sich 
„unter Tage“ – in einer Unterführung für Fußgänger. „Zum 
Hockeyspielen ist es hier ideal“, meinen Nils, sein jüngerer 5 
Bruder Marc und ihre Freunde. „Der Boden ist nämlich absolut 
eben.“ Da können sie sogar mit einem richtigen Puck spielen – 
wie beim Eishockey. Nils hat richtige Hockeykleidung gekauft. 
Er möchte gerne einmal in einem Verein spielen. Marc hat von 
einem älteren Spieler ein paar alte Beinschoner bekommen. Er 10 
spielt den Torwart. Nils hat auch besondere Hockey-Inline-
Skater. Die anderen „Untergrund-Spieler“ nehmen ihre ganz 
normalen Inliner und einen Hockeystock. 
 
„Ich bin erst zum zweiten Mal hier“, erzählt der 14-jährige 
Maksim. „Mit ihm spielen wir nicht so hart wie mit unseren 15 
Kumpels“, erklärt Nils. Körperkontakt und Rempeleien gegen 
die Wand sind sowieso verboten. Verletzen will sich schließlich 
niemand. Und was sagen die Passanten dazu? „Die meisten 
nehmen uns gar nicht zur Kenntnis“, sagt Marc. „Und wenn viel 
Betrieb ist, hören wir sowieso auf.“ 20 
 
Seine Eltern haben ihm scherzhaft gesagt: „Pass nur auf, dass 
dich die Polizei nicht erwischt. „Doch mit den Beamten, die ab 
und zu mal dort Streife gehen, haben die Hockeyspieler ein 
Abkommen getroffen. „Solange wir niemanden behindern, 
brauchen wir keine Angst zu haben“, heißt die Regelung. 25 
 
Daran halten sich auch die Skateboard-Fahrer. Zum Beispiel 
der 18-jährige Johannes. Er kommt etwas später als die 
Hockeyspieler, sobald die Arbeit vorbei ist. Auch er ist 
begeistert von dem Boden in der Unterführung. Er versucht 
Tricks und Kunststücke. Dabei fliegt das Skateboard manchmal 30 
durch die Luft. Dann knallt es ziemlich laut auf den Boden. Ein 
paar Passanten schauen schon mal erschreckt auf. Doch Ärger 
und spitze Bemerkungen gibt es selten. 

nach: Juma 
 

noot 1 Unterführung = tunnel (voor voetgangers) 
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 700045-2-708o 5 lees verder ►►►

1p 3 “Zum Hockeyspielen ist es hier ideal” (regel 4-5) 
 Waarom is dat zo? 

 
1p 4 Welke uitspraak komt het best met de inhoud van alinea 2 (regel 14-20) 

overeen? 
A De spelers houden rekening met elkaar. 
B De spelers spelen altijd keihard. 
C De spelers zijn aan elkaar gewaagd. 
 

1p 5 Welke afspraak heeft de vriendenclub met de politie gemaakt? (regel 21-25) 
A Ze mogen daar alleen in het weekend spelen. 
B Ze mogen daar alleen spelen als er geen verkeer is. 
C Ze mogen daar spelen als ze niemand tot last zijn 
 

1p 6 “Abkommen” (regel 24) 
 Welk ander woord in de derde alinea (regel 21-25) brengt hetzelfde tot 

uitdrukking? 
 

1p 7 “Ein paar Passanten ….. erschreckt auf.“ (regel 31-32)  
Waarvan schrikken de mensen? 
A van de hoogte 
B van de snelheid 
C van het lawaai 
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Tekst 4 
 

Schwede nennt sein Kind Google 

 
Der kleine Google ist einen Monat alt und weiß noch 
nichts von seinem Namens-Schicksal. Sein Vater ist 
Spezialist für Online-Werbung und brauchte nicht lange 
nachzudenken bei der Namenswahl. 

1 Elias Kai ist ein großer Fan der Suchmaschine Google, 
womit er auch beruflich zu tun hat. Am 12. September wurde 
sein Sohn geboren. Was ihm niemand glauben wollte, 
machte er wahr: er nannte seinen Sohn Oliver Google Kai. 

 
Google hat eine eigene Website 

2 Elias schrieb einen Brief an Google. Er schrieb, dass seine 
Freunde ihn ausgelacht und nicht ernst genommen hatten. 
Nur seine Frau Carol hatte ihn geglaubt. Sie weiß, wie sehr 
Elias die Suchmaschine schätzt. Google kann noch nicht 
suchen, aber er hat eine eigene Website. Sein Vater hat ihm 
sogar einen Strampel-Anzug mit seinem Namen in den 
bunten Buchstaben bestellt. 

 
Google wünscht Google alles Gute 

3 Bei Google wünscht man dem Kind alles Gute. Mitarbeiterin 
Karen Wickre schreibt: „Wir wünschen ihm ein langes Leben 
und eine gute Gesundheit. Wir hoffen, dass seine 
Schulkameraden nicht gemein zu ihm sein werden“. 
Elias Kai erhielt mit der Geburt von seinem Sohn auch einen 
neuen Namen. Seine Freunde nennen ihn jetzt Abu Google: 
„Vater von Google“. 

nach: Krone
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1p 8 Waarom noemde Elias Kai zijn zoon Google? 
A Hij is enthousiast over de zoekmachine. 
B Hij wilde daarmee indruk maken op zijn collega’s. 
C Hij wilde een naam die makkelijk te onthouden was. 
 

1p 9 Hoe reageren de mensen van Google op de brief van Elias?  
(alinea 3) 
A Ze hopen dat het kind niet geplaagd zal worden. 
B Ze sturen een speciaal kado. 
C Ze zijn boos omdat de naam Google gebruikt is. 
 

1p 10 Wat lees je in alinea 3 over Elias Kai? 
A Hij heeft een bijnaam gekregen. 
B Hij wil zijn eigen naam ook veranderen. 
C Hij wordt door iedereen uitgelachen. 
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Tekst 5  

 
 
 

Eine 
ungleiche 
Liebe… 
Das kleine Nilpferd fand 
sein Glück: Heute kuschelt, 
frisst und schwimmt es mit 
seiner Freundin der Schild-
kröte. 

Fast genau vor einem Jahr begann die 
tragische Geschichte des kleinen 
Nilpferds Owen (2 Jahre). Damals 
graste Owen mit seiner Familie in 
Kenia am Meeresufer, als die 
Riesenwelle alle ins Meer spühlte – 
und nur ihn wieder zurück aufs Land 
warf. Mutterseelenallein fanden ihn 
Tierschützer und brachten ihn in einen 
Naturschutzpark. Dort begegnete dem 

kleinen Nilpferd die alte Riesenschild-
kröte Mzee (130 Jahre) – für Owen 
war es Liebe auf den ersten Blick. 
Doch die Schildkröte wollte von Owen 
erst nichts wissen! Es dauerte fast ein 
Jahr bis ihr Herz erweichte. Aber wie: 
Heute schlafen die beiden eng 
aneinander gekuschelt, fressen Nase 
an Nase und sind tierisch glücklich. 

 
nach: Alles für die Frau 

 
1p 11 Wat wordt er over Owen gezegd? 

A Hij ontsnapte uit een groot natuurpark in Kenia. 
B Hij verloor bij een overstroming zijn familie. 
C Hij viel een groep dierenbeschermers aan. 
 

1p 12 Wat gebeurde er toen Owen de reuzenschildpad Mzee voor het eerst zag? 
A Hij kreeg gelijk vlinders in zijn buik. 
B Hij moest meteen al niets van haar hebben. 
C Hij snuffelde wat en liep toen weg. 
 

1p 13 “Es …… erweichte”. 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
A Het duurde een tijd voor Mzee Owen in de gaten kreeg. 
B Het duurde een tijd voor Mzee Owen in haar buurt duldde. 
C Het duurde een tijd voor Mzee “verliefd” op Owen werd. 
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Tekst 6 
 

Dino Park Münchehagen 
Vor ca. 140 Millionen Jahren lebten hier 
riesige Dinosaurier und hinterließen 
Fußspuren. Große internationale Bedeutung 
hat dazu geführt, sie als Naturdenkmal unter 
Schutz zu stellen. Um sie vor Schäden zu 
bewahren, sind sie mit einer 3.500 m² großen 
Glashalle überdacht.  
 
Dinosaurierfreilichtmuseum 
Nähe Steinhuder Meer, an der B441 31547 
Rehburg-Loccum ● OT Münchehagen Alte 
Zollstrasse 5 ● Tel. +49(0)50 37 20 75 
www.dinopark.de ● dino-park@t-online.de 
 
 

Öffnungszeiten 
März bis Oktober von 9.00 bis 19.00 Uhr 
Januar, Februar und November von 10.00 bis 16.30 Uhr 
 
 

1p 14 Münchehagen heeft een groot park over de prehistorie. 
Wat was de aanleiding om dit park te bouwen? 
A afdrukken van poten 
B een populaire film 
C gevonden botten 
 

1p 15 Je wilt dit park tijdens de zomervakantie bezoeken. 
 Wat zijn de openingstijden? 
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Tekst 7 
 

 

Ein Hund muss her! 
1  Sie bellen. Sie stinken, wenn sie nass sind. Man muss ein 

paar Mal am Tag mit ihnen spazieren gehen. Es gibt viele 
Gründe, warum Eltern keinen Hund im Haus haben wollen. 

2  Du wünscht dir trotzdem einen Hund? Schön! Hier einige 
gute Argumente dafür: Kinder mit einem Hund in der Familie 
sind besser in der Schule. Das hat eine wissenschaftliche 
Untersuchung bei 400 deutschen Familien ergeben. 

3  Die Studie sagt außerdem: ein Hund erhöht die Lust am 
Lernen und an Leistung. Kinder mit Hund machen länger und 
intensiver Hausaufgaben. Sie sind weniger aggressiv und 
weniger egoistisch. Sie hören schneller auf Argumente 
anderer. 

4  Ein Hund sorgt dafür, dass man sich mehr verantwortlich 
fühlt, dass man eine gute Arbeitsdisziplin hat, und dass man 
leichter Probleme lösen kann. Er sorgt auch dafür, dass man 
sich Wohl fühlt. Welche Eltern können da noch „Nein!” zum 
eigenen Hund sagen? 

nach: Juma 
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1p 16 Wie wordt er bedoeld met “ihnen” in alinea 1? 
A honden 
B kinderen 
C ouders 
 

1p 17 Voor wie is deze tekst bedoeld? 
 

3p 18 In alinea 2 en 3 gaat het over een onderzoek. Wat blijkt uit dit onderzoek? 
Geef aan welke beweringen juist zijn en welke onjuist zijn. 
Kinderen die een hond hebben 
1 besteden meer tijd aan hun huiswerk. 
2 halen op school betere cijfers. 
3 hebben een betere conditie. 
4 houden beter rekening met anderen. 
5 zijn minder vaak ziek. 
 

1p 19 In de tekst staan voor- en nadelen over het hebben van een hond. 
De nadelen gaan voornamelijk over: 
A de hond zelf. 
B de invloed op kinderen.  
C de omgeving van de hond. 
D de ouders. 
 

1p 20 Lees alinea 1 en 4 nog een keer. 
Wat is het antwoord op de vraag in alinea 4? 
Het hebben van een hond 
A heeft evenveel voor- als nadelen. 
B heeft meer na- dan voordelen. 
C heeft meer voor- dan nadelen. 
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Tekst 8 
 
 

 
 

Liebesbriefe als Kunstwerk 
 

1  In Deutschlands Hauptstadt Berlin wurde wieder einmal ein 
Gebäude kunstvoll verpackt. Dieses Mal war es das Postamt in 
der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte. Der Verpackungs-
künstler war H.A. Schult. Die Deutsche Post und er hatten die 
Menschen in der ganzen Welt zum Schreiben von Liebesbriefen 
aufgerufen. Schon bald stapelten sich die Briefe im Atelier des 
Künstlers. Unter den Einsendern waren unbekannte und 
berühmte Menschen. 

 
2  Rund 50000 Briefeschreiber beteiligten sich an der Aktion. 

Alle Einsendungen wurden mit dem Computer gescannt, 
vergrößert und auf Folie gezogen. Anschließend errichtete man 
an der Vorderseite ein Gerüst1). Daran wurden die bunten Bahnen 
mit den Briefen aufgehängt. Im Oktober war feierliche Eröffnung. 
H.A. Schult nannte das bunte Postamt: „Ein Gebäude der Liebe“. 

 
3  Einen Monat lang konnte man es bewundern. „Ein Blick in 

deinen Augen, von dem Tag an war nichts mehr wie vorher“, war 
da zu lesen. Und „ich liebe dich einfach“. Jeder Brief erzählte eine 
eigene Geschichte: „Liebe Oma, dein Tod hat mich sehr getroffen. 
Ich schicke dir auf diesem Wege, in den Himmel, meine Liebe“, 
schrieb Moni. Da waren auch viele Liebeserklärungen an 
Haustieren, Heimatstädten und Landschaften. Der weiteste Brief 
kam aus Neuseeland. Heute sieht das Postamt wieder normal 
aus, doch im Internet kann man noch unter www.loveletters.de 
das verpackte Haus und die Liebesbriefe anschauen. 

nach: Juma 
 

noot 1 Gerüst = steiger 
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1p 21 Van wie kwam het idee voor deze inpak-actie? 
A van de stad Berlijn 
B van een brievenschrijver 
C van meneer Schult 
 

1p 22 Hoelang bleef het gebouw ingepakt? 
 

1p 23 Wat blijkt uit alinea 3? 
Bij het begrip “liefdesbrief” denken de mensen 
A aan een onbereikbare liefde. 
B niet alleen aan personen. 
C vooral aan de eigen partner. 
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Tekst 9 
 

 

Mama Sylke verzaubert nicht nur die Kinder 
1 Das Publikum wartet gespannt. Dann ist es soweit: Eine Frau im blauen Umhang 

mit wilden roten Locken betritt die Bühne. Sie erzählt Geschichten und entführt 
ihre Zuschauer in eine Märchenwelt. Dann greift sie in die Luft – und ein 
Zauberstab erscheint aus dem Nichts. Stürmischer Applaus. Sylke Finsel (36) 
aus Lüneburg genießt die fröhliche Stimmung. „Es macht mir unheimlich Spaß, 
Kinder und Erwachsene mit kleinen und großen Tricks zu begeistern.” Sylke ist 
Zauberkünstlerin. 

2 Ihre Begeisterung für die Magie beginnt früh: Schon mit zehn Jahren zaubert sie 
ihren Mitschülern in Leipzig etwas vor. „Als ich das erste Mal vor meiner Klasse 
einige Kunststücke ausprobierte,war ich total aufgeregt. „Nach der Schule macht 
Sylke eine Ausbildung zur Rundfunkmechanikerin – und die Zauberei gerät ein 
bißchen in den Hintergrund. Bis Sylke mit 25 Jahren einen Zauberer trifft, „Er 
wollte mich als technische Ratgeberin. Ich habe dann Tricks für ihn entwickelt”, 
erzählt sie.  

3 Im Kindergarten ihrer Tochter hat sie dann ihr „Comeback”: „Diese staunenden 
Kinderaugen – wunderbar!” Danach kommen die ersten Anfragen für Kinder-
geburtstage und Straßenfeste. Schließlich beschließt Sylke, ihr Hobby zum 
Beruf zu machen: Sie entwirft ein Kostüm, arbeitet verschiedene Programme 
aus, druckt Visitenkarten. Sie tritt auf Firmenfesten, Partys, und Events auf. Und 
inzwischen hat sie sogar eine Assistentin: Tochter Sabine (13) begleitet sie oft. 
„Sabine findet es gut, dass ihre Mutter zaubern kann”, sagt Sylke lächelnd. 
Lampenfieber hat sie übrigens immer noch. Die Aufregung kann ich aber nicht 
wegzaubern.             nach: Bild der Frau 
 

Pagina: 308Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700045-2-708o 15 lees verder ►►►

1p 24 “Das Publikum wartet gespannt.” (regel 1) 
 Waarop wacht het publiek? 

 
1p 25 Wanneer is Sylkes belangstelling voor goochelen begonnen (alinea 2)? 

A op de basisschool 
B op de middelbare school 
C op de peuterspeelzaal 
 

1p 26 Voor welk beroep is Sylke opgeleid (alinea 2)? 
A adviseuse 
B geluidstechnicus 
C goochelaarster 
 

1p 27 Waarom is Sylke op een gegeven moment gestopt met goochelen (alinea 2-3)? 
A Ze had er geen plezier meer in. 
B Ze moest naar het buitenland. 
C Ze wilde een beroep leren. 
 

1p 28 Door wie kreeg Sylke weer interesse in goochelen (alinea 2-3)? 
A door een collega 
B door een goochelaar 
C door haar dochter 
 

1p 29 Sylke kan goed goochelen, maar wat kan ze volgens alinea 3 niet laten 
verdwijnen? 
A haar dochter 
B haar ongeduld 
C haar zenuwen 
 

Pagina: 309Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700045-2-708o 16 lees verder ►►►

Tekst 10 
 

Achtung! Wer hoch fliegt, kann tief fallen! 

 

Waghalsiger stunt in Cleveland 
Immer nur im Kreis auf der Rennbahn 
fahren – das war ihm auf Dauer zu lang-
weilig. Also wechselte Gay Robertson 
und ging in die Luft. Heute verdient der 
31-jährige Amerikaner als Profi im „World 
Stunts Freestyle Team” sein Geld – und 
springt über eine Schanze mit seiner 
Yamaha locker bis zu zehn Meter hoch. 
Gerade erst präsentierte der Bike-
Akrobat wieder sein Können: Unser Foto 

zeigt ihn vor der Skyline (rechts der 290 
Meter hohe Key Tower) von Cleveland 
(USA) bei einem Trick der „Tsunami” 
genannt wird. Ob er bei so halsbreche-
rischen Höhenflügen gar keine Angst hat 
tief zu fallen? „Nein” winkt der Adrenalin-
Junkie ab. „Ich hatte zwar schon einige 
Verletzungen – aber beim Absprung ist 
das alles vergessen. Und nur der Kick 
zählt!”         nach: Bild der Frau 
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1p 30 Waar kreeg Cary Robertson genoeg van? 
Hij kreeg genoeg van het: 
A circuit. 
B motorrijden. 
C stunten. 
 

3p 31 In de tekst wordt Gary op verschillende manieren aangeduid. 
 Noem er drie. 

 
1p 32 Wat is voor Gary het allerbelangrijkste bij het stunten? 

A de hoogte 
B de snelheid 
C de spanning 
D de sprong 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 11 
 

Dr. Delphin 

 

 
In einem Pool im türkischen Antalya 
kuschelt ein Junge mit einem Delphin. 
Christian Adam aus Holland leidet an 
Kinderlähmung und nimmt in der 
Türkei an einer Delphintherapie teil. 
Wissenschaftler sind nicht fest davon 
überzeugt, dass die in der Regel teure 
Behandlung wirkt. Eltern und 
Therapeuten berichten zwar immer 
wieder von behinderten Kindern, die 

sich nach dem Spiel mit Delphinen 
besser bewegen können oder wieder 
mehr auf ihre Umgebung reagieren. 
Ob das aber an den Tieren selbst 
liegt, an der Bewegung im warmen 
Wasser oder an der entspannten 
Urlaubsatmosphäre bei der Therapie, 
können Wissenschaftler bisher nicht 
eindeutig beantworten. 

 
 

1p 33 Wat vinden wetenschappers van de dolfijntherapie? 
De therapie is: 
A goedkoop. 
B omstreden. 
C tijdrovend. 
 

2p 34 Ouders en therapeuten zien twee verbeteringen bij de kinderen na de 
dolfijntherapie. 

 Noem deze twee verbeteringen. 
 

einde  700045-2-708o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 Duits CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

 
 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 

700045-2-708u 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of

Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Teksten 1 en 2 
 

 1 ............................................................................................................................ 
 

 2 A B C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 ............................................................................................................................ 
 

 4 A B C 
 

 5 A B C 
 

 6 ............................................................................................................................ 
 

 7 A B C 
 
 

Tekst 4 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C 
 

 10 A B C 
 
 

Tekst 5 
 

 11 A B C 
 

 12 A B C 
 

 13 A B C 
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Tekst 6 
 

 14 A B C 
 

 15 .......................................................................................................................  
 
 

Tekst 7 
 

 16 A B C 
 

 17 .......................................................................................................................  
 

 18  
 juist onjuist 

Bewering 1   
Bewering 2   
Bewering 3   
Bewering 4   
Bewering 5   
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C  
 
 

Tekst 8 
 

 21 A B C 
 

 22 .......................................................................................................................  
 

 23 A B C 
 
 

Tekst 9 
 

 24 .......................................................................................................................  
 

 25 A B C 
 

 26 A B C 
 

 27 A B C 
 

 28 A B C  
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 29 A B C 
 
 

Tekst 10 
 

 30 A B C 
 

 31 Manier 1 .........................................................................................................  
 
Manier 2 .........................................................................................................   
 
Manier 3 .........................................................................................................  
 

 32 A B C D 
 
 

Tekst 11 
 

 33 A B C 
 

 34 Verbetering 1 ..................................................................................................  
 
Verbetering 2 ..................................................................................................  
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  700045-2-708u* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 Duits CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 39 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Teksten 1 en 2 
 

 1 maximumscore 1 
€ 40,00 
 

 2 B 
 
 

Tekst 3 
 

 3 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De bodem is helemaal gelijk / vlak / glad / recht. 
 

 4 A 
 

 5 C 
 

 6 maximumscore 1 
“Regelung” 
 

 7 C 
 
 

Tekst 4 
 

 8 A 
 

 9 A 
 

 10 A 
 
 

Tekst 5 
 

 11 B 
 

 12 A 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 13 C 
 
 

Tekst 6 
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 1 
van 9.00 tot 19.00 uur 
 
 

Tekst 7 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
voor kinderen die een hond willen 
 

 18 maximumscore 3 
 

 juist onjuist 
Bewering 1 X  
Bewering 2 X  
Bewering 3  X 
Bewering 4 X  
Bewering 5  X 
 
Indien vijf antwoorden juist 3 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie antwoorden juist 1 
Indien minder dan drie antwoorden juist 0 
 

 19 A 
 

 20 C 
 
 

Tekst 8 
 

 21 C 
 

 22 maximumscore 1 
een maand  
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Vraag Antwoord Scores 

 23 B 
 
 

Tekst 9 
 

 24 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
dat de show gaat beginnen / op de goochelaar / op Sylke 
 

 25 A 
 

 26 B 
 

 27 C 
 

 28 B 
 

 29 C 
 
 

Tekst 10 
 

 30 A 
 

 31 maximumscore 3 
Drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
− Waghalsiger 
− der (31-jährige) Amerikaner 
− der Profi (im World Stunts Freestyle Team) 
− der (Bike) Akrobat 
− der (Adrenalin) Junkie 
 
Indien drie antwoorden juist 3 
Indien twee antwoorden juist 2 
Indien één antwoord juist 1 
 

 32 C 
 
 

Tekst 11 
 

 33 B 
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 700045-2-708c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 34 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• Kinderen kunnen zich beter bewegen. 1 
• Kinderen reageren bewuster/beter/directer op hun omgeving. 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
Tekst 3 Juma 
Tekst 4 Krone 
Tekst 5 Alles für die Frau 
Tekst 7 Juma 
Tekst 8 Juma 
Tekst 9 Bild der Frau 
Tekst 10 Bild der Frau 
 

einde  700045-2-708c* 
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600013-1-631o 

Examen VMBO-BB 

2006 
 
 
 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 30 mei

11.30 - 13.00 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dit 0 punten op. 
 
TEKST 1 
 

1p  1 Welke titel past bij dit tekstje? 
A Schwan bekommt Schwimmunterricht. 
B Schwan findet „Mutter“. 
C Schwan verliebt sich in Tretboot. 
 

 
Wer sagt denn, dass Schwäne keine Frühlingsgefühle 
kennen? Der Hamburger Wasservogel „Swanee“ hat 
sich in ein Plastikboot in Schwanenform verguckt. 

ie liebt mich, sie liebt mich nicht... Seit er aus dem 
Winterquartier heraus ist, lässt „Swanee“ seine 
Angebetete nicht aus 

den Augen. Schließlich ist 
sie ebenfalls weiß, hat 
einen gelben Schnabel und 
kann auch schwimmen. 
Dass es sich bei ihr nicht 
um eine Schwanendame, 
sondern um ein Tretboot 
handelt, lässt ihn kalt. 
Gerade hat er ihr sogar ein 
Nest gebaut. 
 
 

s
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TEKST 2 
 

1p  2 Je bent 16 jaar en zoekt een vakantiebaantje. 
 Hoe lang mag je maximaal per jaar werken? 

 
1p  3 Je broertje van 14 wil wat bijverdienen. 

 Hoe lang mag hij maximaal per dag werken? 
 
 

Wie alt muss 
ich sein, 
um jobben 
zu dürfen? 
Du darfst schon ab 13 Jahren einen Job annehmen, allerdings nur unter einigen 
Voraussetzungen: Deine Eltern müssen einverstanden sein, du darfst nur zwei Stunden 
täglich arbeiten (aber nicht nach 18 Uhr), und der Job muss so leicht sein, dass er deiner 
Gesundheit nicht schadet. Mit 15 Jahren bist du offiziell Jugendlicher. Dann darfst du bis 
zu acht Stunden am Tag arbeiten, aber nur in den Schulferien und höchstens vier Wochen im 
Jahr. Außerdem gibt es für diese Arbeiten noch viele weitere Regeln. Die stehen alle im 
„Jugendarbeitsschutzgesetz“. Wenn du dieses Wort auf der Homepage des 
Arbeitsministeriums (www.bmwl.de) eintippst, kommst du ganz schnell an den genauen Text. 
Der liest sich zwar ziemlich trocken, wie Gesetze nun mal so sind – aber dann weißt du auch 
wirklich Bescheid. 
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TEKST 3 
 

COWBOYS 
AUF PFERDEJAGD 

 
Wildpferde in freier Natur – das gibt es tatsächlich auch in Deutschland! Bei Dülmen im 
Münsterland leben die Pferde zwischen Wald und Heide. Einmal im Jahr fangen junge 
Männer die einjährigen Hengste ein. 
 

 1  Eine Staubwolke steigt in den Himmel. 
Gespannt warten 20.000 Zuschauer auf das, 
was kommt. Plötzlich hört man die 
galoppierenden Tiere. 250 Wildpferde werden 
in die Arena getrieben. Unruhig schnuppern 
sie. Der Geruch der Menschen ist ungewohnt. 
Jetzt gehen sie langsamer, der Staub legt 
sich. Applaus der Zuschauer. 

 2  Die Fänger warten schon. Man erkennt sie 
an ihrer blauen Kleidung. Es sind Söhne von 
Waldarbeitern und Bauern. Pferde gehören zu 
ihrem Leben. Trotzdem braucht man Mut, 
Kraft und Ausdauer für den Pferdefang. Die 
Zuschauer warten nun darauf, dass ein 
Fänger seinen „Meister“ findet. Das geht 
blitzschnell. Ein schnelles Stoppen oder 
kurzes Bocken des Vierbeiners, und der 
Zweibeiner liegt am Boden. 

 Meistens versuchen drei Fänger, einen 
Hengst festzuhalten. Sie halten sich an Hals 
und Mähne fest. Einer versucht, den Kopf des 
Tieres zu drehen. So kann er das Pferd 
umwerfen. Die anderen beiden halten die 
Hufe fest und legen einen Strick an. Doch das 
ist gar nicht so einfach. Plötzlich springt ein 
Hengst auf und zieht den Fänger durch den 
Staub. Statt Applaus gibt es Gelächter.  

 4  Am Ende der Arena wartet das 
Brenneisen, da will kein junger Hengst hin. 
Jedes Tier bekommt eine Marke. 
Anschließend verkauft man die Hengste. Nur 
wenige bleiben bei den anderen Pferden. So 
verhindern die Züchter1, dass es zu viele 
Pferde gibt.  

 
nach: JUMA

 
 
 
 

noot 1       Züchter = fokkers 

3
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1p  4  Wat is er zo bijzonder aan de paarden waarover in de inleiding gesproken wordt? 
 

1p  5 Waarom snuiven de paarden onrustig? (alinea 1) 
A Ze lopen normaal niet in kuddes. 
B Ze ruiken de mensen. 
C Ze schrikken van het lawaai. 
 

1p  6 „Die Zuschauer ... findet.“ (alinea 2) 
Waarop wachten de toeschouwers?  
Dat een van de paarden 
A de leiding van de kudde neemt. 
B een vanger op de grond gooit. 
C naar het publiek toe komt. 
 

1p  7  Wie of wat wordt bedoeld met “Zweibeiner” in alinea 2? 
 

2p  8 Het vangen en neerleggen van een paard gaat in vijf stappen. (alinea 3) 
 Welke stappen? 

Vul het schema in het uitwerkboekje aan. 
1 hals en manen vasthouden 
2  
3  
4  
5 touw om de benen binden 

 
1p  9 Waarom wordt deze paardenjacht eigenlijk gehouden? 

A Om de grootte van de kudde in de hand te houden. 
B Om een hogere prijs voor de paarden te krijgen. 
C Om reclame voor de paardenfokkerij te maken. 
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TEKST 4 
 

1p  10 „Papagei verjagt Einbrecher“ (Titel) 
Hoe kon dat gebeuren? 
A De bewoners werden wakker door het geschreeuw van de papegaai. 
B De inbreker schrok van de groet van de papegaai. 
C De papegaai deed het licht aan toen hij de inbreker hoorde. 
 
 
 
 
 
 

VERJAGT EINBRECHER 
Pech hatte ein Einbrecher in Oberstdorf/ 
Allgäu. Er kletterte nachts durch das 
Kellerfenster eines Hauses. Kurze Zeit 
später sprang er durch das 
Wohnzimmerfenster und verschwand. Was 
war passiert? In dem Haus wohnte ein 
sprechender Papagei. Der Vogel sagt 
„Guten Morgen“ wenn man Licht anmacht. 
Der Einbrecher hatte eine Kerze 
angezündet. Als er die Begrüßung hörte, 
erschrak er und floh. 
 
 
 
 
 

P A P A G E I
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TEKST 5 
 

2p  11  Waarmee worden de kosten van mobiel bellen in de 1e alinea vergeleken? 
Schrijf twee dingen op. 

 
2p  12 In alinea 2 wordt het overdreven gebruik van het mobieltje met ziektes vergeleken. 

 Welke twee woorden worden hiervoor gebruikt? 
 

2p  13  Waardoor zijn logo’s en beltonen zo duur? (alinea 3) 
Schrijf twee dingen op. 

 
 
 

Handycap  

 
 1  Das Handy hat gute Chance, 

die Ursache Nummer eins für 
Geldsorgen zu werden. Ein 
eigenes Auto oder die erste 
Wohnung kosten auch ziem-
lich viel. Es gibt aber Leute, 
wo die Mobiltelefonrechnung 
höher ist als die Miete für 
die Wohnung. Immer mehr 
Jugendliche melden sich bei 
den Verbraucherzentralen1) 
mit Rechnungen von 500 
Euro oder mehr.  

 2  Auch die Prepaid-Karten 
helfen nicht, die Kosten für 
die Handymania niedrig zu 
halten. Eltern und Jugend-
liche denken mit den im Vo-
raus bezahlten Guthaben 
die Telefonitis im Griff zu 
haben. Sie haben da aber 
nicht an SMS gedacht. Die 
Kosten von diesen Kurzmit-
teilungen werden oft viel spä-
ter abgebucht. Ein böses Er-
wachen für viele Jugendliche.  
Sie haben oft ihr Geld schon für 

 CDs oder neue Klamotten 
ausgegeben und können die 
spätere Rechnung nicht mehr 
bezahlen. 
 Doch nicht nur SMS kann 
für Probleme sorgen: Auch 
Logos und Klingeltöne 
machen das Handy zum 
Euro-Grab. Diese Extras 
müssen oft über teure 0190-
Nummern bestellt werden. 
Die Preise für die kleinen 
Bildchen gehen aber auch 
in die Höhe durch die viele 
Reklame, die man sich 
zuerst anhören muss. Da 
kann ein Logo leicht fünf Euro 
oder mehr kosten. Es ist viel 
billiger, sich die Bilder und 
Töne vom Internet zu 
besorgen. Kreative Menschen 

mit einem modernen Computer 
können sich die schönen, 
kleinen Bildchen auch gleich 

selber basteln. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 Verbraucherzentrale = consumentenorganisatie 
 

3
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TEKST 6 
 

(K)ein Spiel mit dem Feuer 
Bei der Jugendfeuerwehr wird gelöscht, geplaudert und gespielt 
 

 1  Rund 200 Jugendliche 
von 10 bis 18 Jahren sind in 
Essen bei der Jugendfeuer-
wehr aktiv. „Die roten Autos 
und Uniformen und die gan-
ze Aufregung rund um das 
Feuer und Löschen, das 
zieht die meisten an“, meint 
René Schubert, der eine 
Jugendfeuerwehrgruppe 
begleitet. 14 Kids trainieren 
bei ihm im Moment. Er lehrt 
sie löschen und wie man das 
organisiert, den Umgang mit 
dem Material und was man 
im Ernstfall machen muss. 
„Bei uns wird alles im Team 
gemacht, jeder darf alle 
Aufgaben mal ausprobieren“, 
erklärt Schubert. Natürlich 
machen die Jugendlichen bei 
einem richtigen Feuer wegen 
der zu großen Gefahr noch 
nicht mit. Aber auf Stadt-
festen und bei Wettkämpfen 
zwischen den einzelnen 
Jugendgruppen zeigen sie, 
was sie können.  

 2  „Natürlich gibt es nicht nur 
Übungen und Theorie, auch 
bei uns steht der Spaß im 
Mittelpunkt“, sagt René 
Schubert. Fast wie in einer 
normalen Jugendgruppe, 
wird die Hälfte der Zeit zum 
Plaudern und Fußball spielen 
genutzt. Besondere Aktivi-
täten der Jugendfeuerwehr 

sind Radtouren, Zeltlager 
oder Kirmesbesuche. Auch 
an speziellen Aktionen haben 
die jungen Feuerwehrleute 
schon teilgenommen. Drei 
Tage lang halfen die Jugend-
lichen kräftig beim Reinigen 
eines Ehrendenkmals1, 
bauten selbständig einen 
Grillplatz und renovierten 
einen Kinderspielplatz. Als 
Belohnung ging es dann 
gemeinsam auf die Kirmes.  

 3  Für die meisten Mitglieder 
ist die Jugendfeuerwehr 
einfach eine tolle Freizeit-
aktivität, für andere allerdings 
ist es ein Weg zum Traum-
beruf. „Es sind schon einige 
später zur Berufsfeuerwehr 
gegangen“, erzählt René 
Schubert. Wer nicht ganz so 
hoch hinaus will, kann später 
in der Freiwilligen Feuerwehr 
bei „echten“ Einsätzen mit 
von der Partie sein.

 
nach: Cocktail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 Ehrendenkmal = gedenkteken, monument 
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2p  14 In de eerste alinea wordt het een en ander verteld over de jeugdbrandweer. 
 Geef van de onderstaande beweringen in de uitwerkbijlage aan of ze juist of onjuist 

zijn. 
1 Er is een grote wachtlijst voor de jeugdbrandweer. 
2 Er vinden wedstrijden plaats tussen de verschillende jeugdbrandweergroepen. 
3 Er zijn vooral jongens bij de jeugdbrandweer. 
4 Jongeren vinden de jeugdbrandweer spannend. 
 

1p  15  Waarom wordt de jeugdbrandweer nog niet bij echte branden ingezet? (alinea 1) 
 

1p  16 „Fast wie in einer normalen Jugendgruppe“ (alinea 2). 
Waarom is de jeugdbrandweer bijna een normale jeugdclub? 
A Er worden veel leuke dingen gedaan. 
B Er wordt regelmatig ruzie gemaakt. 
C Iedereen probeert onder de vervelende karweitjes uit te komen. 
D Je hoeft alleen te komen als je zin hebt. 
 

1p  17 Wat is de kern van alinea 3? 
Veel leden van de jeugdbrandweer 
A beschouwen de jeugdbrandweer als een hobby. 
B willen later brandweerman van beroep worden. 
C worden later lid van de vrijwillige brandweer. 
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TEKST 7 
 
 

 

Linda will Sängerin werden! 
Die Chancen stehen gut. 

 1  Schon als kleines Kind habe ich davon 
geträumt, als Sängerin auf der Bühne zu 
stehen. Meinen ersten Auftritt hatte ich mit 
sieben Jahren auf einem Volksfest in der 
Nähe von Halberstadt, wo ich wohne. Es 
waren 1.500 Leute da und ich war total 
nervös! Aber alles hat geklappt, ich habe 
tatsächlich gewonnen! Danach bin ich 
aufgetreten, wann immer ich die Gelegenheit 
hatte – in der Schule, auf Firmenfeiern und 
Familienfesten.  

 2  Vor Publikum zu singen und zu tanzen 
bedeutet mir einfach alles. Um perfekt zu 

sein, nehme ich seit zweieinhalb Jahren 
Gesangsunterricht. Meine Lehrerin trainiert 
mit mir nicht nur das Singen, sondern macht 
mir auch immer Mut, an meinen Traum zu 
glauben und hart dafür zu arbeiten. Sie sagt: 
„Du hast alles. Ich spüre, dass du es schaffen 
wirst. Alles, was du brauchst, ist eine 
Chance!“ Vor allem darf man sich von 
Enttäuschungen1) nicht abschrecken lassen: 
Als die Bildzeitung vor zwei Jahren einen 
neuen Star suchte, kam ich von 1.100 
Bewerbern unter die letzten 50. Bei 
„Teenstars“ bekam ich auf meine Bewerbung 
noch nicht mal eine Antwort. 

 3  Jetzt setze ich meine ganze Hoffnung auf 
die neue Serie von „Deutschland sucht den 
Superstar“2) (DSDS). Ich habe mich beworben 
und bin durch die erste Runde gekommen. Ich 
stand beim ersten Casting in Leipzig vor der 
berühmten Jury und habe „How do I live“ von 
LeAnn Rimes und „Genie in a bottle“ von 
Christina Aguilera gesungen. Es lief super – 
Dieter Bohlen fand mich „süß“ und Shona 
Fraser lobte meine Stimme. Das war der 
bisher glücklichste Tag in meinem Leben! 
Jetzt darf ich zur zweiten Runde in Berlin! 
Dort werde ich zwischen dem 8. und 14. 
September auftreten. Drückt mir die Daumen, 
dass ich es wie Daniel und Alex bis ganz zum 
Schluss schaffe! Bis dahin werde ich jeden 
Tag üben, üben, üben... 

nach: StarFlash

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 Enttäuschungen = teleurstellingen 
noot 2 Deutschland sucht den Superstar = Duitse versie van „Idols“ 

 
 
 

Linda (16):      „Ich will 
Superstar werden!“
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1p  18 „ich habe tatsächlich gewonnen.“ (alinea 1) 
Waarom was dat voor Linda niet zo vanzelfsprekend? 
A Ze had erg veel concurrentie. 
B Ze had te weinig tijd gehad om te oefenen. 
C Ze was erg zenuwachtig. 
 

1p  19 Linda krijgt zangles, maar hoe helpt haar lerares haar nog meer? (alinea 2) 
A Ze begeleidt Linda bij haar optredens. 
B Ze leert Linda danspasjes. 
C Ze probeert Linda meer zelfvertrouwen te geven. 
 

1p  20 „Die Chancen stehen gut.“ (ondertitel) 
Waaruit blijkt dat in alinea 3? 
A Linda heeft een contract aangeboden gekregen. 
B Linda heeft zich voor de volgende ronde van DSDS geplaatst. 
C Linda mag met Daniel en Alex optreden. 
 

1p  21 Linda heeft zich voor verschillende talentenjachten opgegeven. 
 Bij welke organisatie had ze helemaal geen geluk? 
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TEKST 8 
 

2p  22  Wat voor informatie vind je in de tekst over wasberen? 
Geef van de onderstaande beweringen in de uitwerkbijlage aan of ze juist of 
onjuist zijn. 
1 Wasberen laten zich niet gemakkelijk wegjagen. 
2 Wasberen leven normaal gesproken in het bos. 
3 Wasberen zijn erg kieskeurig met eten. 
4 Wasberen zitten het liefst op hoge plaatsen. 

 
 
 

Invasion 
der süßen Nager 
Sie kommen meistens nachts, ver-
wüsten Dachböden und plündern 
Mülltonnen. Und wer sie einmal 
„beherbergt“, wird sie nicht wieder 
so schnell los, denn sie passen 
sich sehr gut an. Die Rede ist von 
Waschbären. Normalerweise sind 
sie Waldbewohner. Doch inzwi-
schen fühlen sie sich auch in vie-
len deutschen Großstädten wohl. 
Besonders betroffen davon ist 
Kassel, das inzwischen in Europa 
als „Hauptstadt“ der Waschbären 
gilt. Hier leben inzwischen zehn 
bis hundert Mal mehr Tiere als 
normalerweise im Wald. Für die 
Bewohner sind die „süßen Nager“ 
zur riesigen Plage geworden. 
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TEKST 9 
 

1p  23 Je leest op donderdag het weerbericht in de krant. 
Hoe wordt het weer in het weekend? 
A Bewolkt en de temperatuur gaat omlaag. 
B Droog en de temperatuur gaat omhoog. 
C Regenachtig en de temperatuur blijft gelijk. 
 

1p  24 Je bent astmapatiënt. 
Hoeveel last zul je volgens dit weerbericht krijgen? 
A geen 
B weinig 
C veel 

 

Sonne-Wolken-Mix, 
letzte Tropfen 
WETTERLAGE Heute gibt es einen Mix 
aus Sonne und Wolken, es bleibt trocken. 
Die Temperaturen steigen auf 14 bis 18, in 
den Hochlagen auf 10 bis 13 Grad. Mäßiger 
bis frischer Südwestwind. Am Freitag bei 18 
Grad wechselnd bewölkt und trocken. Das 
Wochenende bleibt bei bis zu 22 Grad 
trocken, trotz einzelner Wolkenfelder. 
Montag mehr Wolken, etwas Regen. 

AUSSICHTEN 

 
WETTERDATEN morgen RHEIN-PEGEL gestern BIO/LUFT 
Aachen 13 16 35 Konstanz 315 ±0
Bocholt 15 17 55 Mannheim 272 +3 Allgemeines Wohlbefinden  3 

Bonn 14 18 30 Mainz 259 +3
Dortmund 15 18 30 Bingen 171 +3 Asthma    2 

Düsseldorf 15 17 40 KobIenz 193 +15
Essen 14 17 40 Bonn 241 ±0 Kreislaufbes chwerden  2 

Köln 15 18 40 KöIn 247 +3
Krefeld 15 16 45 Düsseldorf 205 +8 Narbenschm erzen   2 

Münster 15 18 35 Ruhrort 337 +12
Solingen 14 16 50 Wesel 275 +18 Konzentrationsfähigkeit  4 

    Rees 225 +19
Temp.min (°C) Temp.max (°C) Niederschlagsrisiko Emmerich 180 +18 Belastung: 1 leicht – 6 stark 

 

Nächster Neumond: 12.11 nächster Vollmond: 28.10 Nächster Neumond: 12.11 nächster Vollmond: 28.10 
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TEKST 10 
 

Breaker Party ohne Grenzen 

 1  Breakdance hat sich über die ganze Welt 
verbreitet. Erst haben Jugendliche damit 
ausgedrückt, dass sie sich ungerecht 
behandelt fühlten. Jetzt gehört es zur 
Spaßkultur - auch in Deutschland. 
Breakdance hat keine politische Botschaft 
mehr und die Tänzer kommen aus allen 
Bevölkerungsgruppen. Sie wollen vor allem 
gemeinsam Spaß haben. Eine Tanzfläche, 
Sportlichkeit, Musik und Mut – mehr 
brauchen echte „Breaker“ nicht.  
 

 2  In Weil am Rhein trafen sich fast 150  
  „B-Boys“ und „B-Girls“ – so nennen sich die 

„Breaker“ selbst – aus Deutschland, der 
Schweiz und Frankreich. Tänzerinnen und 
Tänzer trafen sich zum Breakdance-Wett-
kampf unter freiem Himmel. Die Gruppen 
stellen die Musik zu ihren Tänzen selbst 
zusammen. Getanzt wird auf Hip-Hop, Funk 
und Breakbeats. Besonders gefragt sind die 
„Moves“. Das sind ganz spontane 
Bewegungen und Figuren beim Breaken. 
„Superklasse sind die Bewegungen, wobei 
sich die Breaker auf dem Kopf stehend 
drehen. Da fragt man sich immer, wie lange 
die das schaffen“, erklärt Kevin. Kommentar 
von Fans: „Das würde ich im Leben nicht 
hinkriegen.“  
 

 3  Breakende Mädchen sieht man nicht so 
oft bei Auftritten. Aber im Allgemeinen haben 

sie Mut und zeigen bei ihrem Auftritt einen 
tollen, aber nicht so aggressiven Tanzstil wie 
die Jungs. Sie bekommen viel Beifall von 
den Zuschauern. Am Schluss stehen sich 
eine Gruppe aus Berlin und eine aus Köln 
gegenüber. Die Berliner arbeiten gut 
zusammen, die Bewegungen stimmen. Sie 
gewinnen unter großem Applaus knapp vor 
den Kölnern. 

 
nach: Juma 
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2p  25 In alinea 1 wordt het een en ander over breakdance verteld. 
 Geef van de onderstaande beweringen in de uitwerkbijlage aan of ze juist of onjuist 

zijn. 
1 Breakdance heeft zich vanuit Duitsland over Europa verspreid. 
2 In de loop der jaren is de politieke boodschap steeds belangrijker geworden. 
3 In zowel rijke als arme milieus wordt aan breakdance gedaan. 
4 Om te breakdancen heb je niet veel spullen nodig. 
 

1p  26  Wie bepaalt op welke muziek bij een breakdance-wedstrijd gedanst wordt? (alinea 2) 
 

1p  27 Wat vinden de fans van de bewegingen van de dansers? (alinea 2) 
A Ze denken dat er bij sommige bewegingen trucjes gebruikt worden. 
B Ze hebben heel veel bewondering voor sommige bewegingen. 
C Ze vinden dat sommige bewegingen te vaak herhaald worden. 
 

1p  28 „Breakende Mädchen sieht man nicht so oft bei Auftritten.“ (alinea 3) 
Waarom niet? 
A Ze vinden breakdance te gevaarlijk. 
B Ze worden door het publiek niet voor vol aangezien. 
C Dat staat niet in de tekst. 
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TEKST 11 
 
 

K E I N E  B L I N D G Ä N G E R  
In Soest gibt es eine Schule für Jugendliche, die nicht sehen können 

 
 1  Manchmal zeigen die kleinen Details den 

großen Unterschied: Neben einem knallig-bunten, 
hippen Rucksack hängt ein altmodischer weißer 
Blindenstock. Auf dem sauber glänzenden 
Marmorboden liegt im Treppenhaus ein dicker 
Teppichboden. „Damit unsere Schüler wissen, wo 
die Stufen anfangen“, erklärt Andreas Liebald. Er 
ist Leiter der Von-Vinck-Schule in Soest, die rund 
100 blinde oder sehbehinderte Kinder und 
Jugendliche besuchen. Aber das bemerkt man 
erst auf den zweiten Blick. Denn eigentlich könnte 
es eine Schule wie jede andere sein: Es wird 
gelacht, gespielt, gezofft1) und auf gute Noten 
gehofft, wie überall. Die Schüler unterhalten sich 
über Musik und Fußball. Alles ganz wie auf 
anderen Schulen. Oder doch nicht? 

 2  In einem Klassenzimmer bewahren die Lehrer 
dieser Schule ganz besondere Sachen auf. Wenn 
man zum ersten Mal in den vollgestopften Raum 
kommt, glaubt man seinen eigenen Augen nicht: 
Aus der einen Ecke starrt dem Besucher ein 
ausgestopfter Löwe entgegen; auf einem Tisch 
am Fenster stapeln sich Erdkunde-Karten, auf 
denen man die Kontinente und Länder fühlen 
kann. Denn mit blinden Schülern kann man nicht 
genauso arbeiten wie mit sehenden. Alles, was 
wir auf einen Blick sehen können, müssen sie 
mühsam lernen: Wie sieht der König der Tiere 

 aus? Wie groß ist Europa? Wer nicht sehen kann, 
muss tasten und fühlen – und entwickelt so nach 
und nach sein Bild von der Welt. 

3   „Ich kann nur noch ganz wenig sehen“, erklärt 
der 15-jährige Schüler Henning. Er besucht die 
Klasse „R9“ (R steht für Realschule) und hat – wie 
er selber sagt – ein ganz gewöhnliches Leben: 
„Natürlich bin ich anders als andere Menschen. 
Das merke ich jeden Tag daran, dass ich immer 
erst den Busfahrer fragen muss, wohin er fährt, 
bevor ich einsteigen kann. Aber sonst mache ich 
alles wie jeder andere auch.“ In seiner Freizeit 
fährt er mit dem Skateboard oder Langlauf-Skiern 
herum. „Ich lasse mich von meiner Behinderung 
nicht unterkriegen“, meint Henning. „Das wäre der 
größte Fehler, den ich machen könnte.“  

 4  Aber manchmal kann es auch ganz schön hart 
sein. „Wenn die Leute sich über mich lustig 
machen“, sagt Henning. In der Fußgängerzone 
zum Beispiel. „Da rufen sie ‚Vorsicht, Auto!’, und 
ich muss erstmal ganz genau hinhören, ob nicht 
vielleicht wirklich ein Auto ankommt. Sehr witzig!“ 
Später will Henning Physiotherapeut werden. „In 
diesem Beruf sind wir deutlich im Vorteil gegen-
über Sehenden“, meint er. „Fingerspitzengefühl 
lernt man als Blinder ja automatisch.“ 

nach: Cocktail 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 gezofft = geruzied, gekibbeld 
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1p  29 Waarom ligt er in de Von-Vick-Schule vloerbedekking in het trappenhuis? (alinea 1) 
A Om de harde geluiden te dempen. 
B Om de leerlingen te laten voelen waar ze zijn. 
C Om ervoor te zorgen dat de leerlingen niet uitglijden. 
 

1p  30 „Aber das bemerkt man erst auf den zweiten Blick.“ (alinea 1) 
Wat merk je pas op het tweede gezicht? 
A Dat dit een heel kleine school is. 
B Dat dit een internaat is. 
C Dat dit geen gewone school is. 
 

1p  31 Waarom geloof je volgens alinea 2 je eigen ogen niet als je in het lokaal komt? 
A Er heerst een enorme chaos. 
B Er staat heel bijzonder lesmateriaal. 
C Er zitten maar heel weinig leerlingen. 
 

1p  32 Henning heeft “ein ganz gewöhnliches Leben”. (alinea 3) 
 Waaruit blijkt dat? 

 
1p  33 „Sehr witzig!“ (alinea 4) 

Wat blijkt uit deze opmerking van Henning? 
A Hij houdt graag mensen voor de gek. 
B Hij kan er zelf ook wel om lachen. 
C Hij vindt het helemaal niet grappig. 
 

1p  34 Henning wil later fysiotherapeut worden. (alinea 4) 
 Waarom is dit volgens Henning een heel geschikt beroep voor een blinde? 

 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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TEKST 12 
 

1p  35 Waarom begon Ute Hennings met het versieren van vuilnisbakken? 
A Ze deed mee aan een wedstrijd. 
B Ze kreeg opdracht van de gemeente. 
C Ze voerde actie tegen zwerfvuil. 
D Ze vond de bestaande bakken saai. 
 
 

Mülleimer mit Krawatte 
Ute Hennings (26 Jahre), Künstlerin aus Hannover, hat sich oft 
über die grauen, monotonen Mülleimer auf den Straßen und 
Plätzen geärgert. Da hatte sie die Idee, den Eimern Kleider „an-
zuziehen“. In einer alten Scheune ist ihre Werkstatt. Dort ver-
schönert Ute ihre Mülleimer. Mit viel Farbe erhalten sie ein bun-
tes Aussehen: Mal tragen sie einen Hut, mal Bikini oder Krawat-
te. Heute laden Utes Kunstwerke schon in mehreren Städten zur 
Sauberkeit ein. 

 
 

einde 600013-631o* 600013-1-631o* 

Pagina: 341Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

 
 
 
 
 
 Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

600013-1-631u 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

A D B X C XA D B  X C 

 

A  B C D B of of 

Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dit 0 punten op. 
 
 
TEKST 1 
 

 1 A B C 
 
 
TEKST 2 

 
 2 Je mag maximaal ............................................................................................  per jaar werken. 

 
 3 Hij mag maximaal ............................................................................................ per dag werken. 

 
 
TEKST 3 
 

 4 Het bijzondere aan de paarden is, dat ze....................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 5 A B C 
 

 6 A B C 
 

 7 Met “Zweibeiner” wordt / worden ................................................................................................  
 
.....................................................................................................................................  bedoeld. 
 
 

 8 1 hals en manen vasthouden 
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
3 ..............................................................................................................................................  
 
4 ..............................................................................................................................................  
 
5 touw om de benen binden 
 

 9 A B C 
 
 
TEKST 4 
 

 10 A B C 

600013-1-631u 2 
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TEKST 5 
 

 11 De kosten van mobiel bellen worden vergeleken met 
 
1 de kosten voor ........................................................................................................................  
 
2 de kosten voor .........................................................................................................................  
 

 12 De twee ziektes waarmee het overdreven gebruik van mobieltjes wordt vergeleken zijn 
 

1 .................................................................................................................................................  
 
2 .................................................................................................................................................  
 

 13 Logo’s en beltonen zijn zo duur, omdat 
 

1 .................................................................................................................................................  
 
2 .................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 6 
 

 14 Kruis juist of onjuist aan. 
  Juist Onjuist 

1 Er is een grote wachtlijst voor de jeugdbrandweer.   

2 
Er vinden wedstrijden plaats tussen de verschillende 
jeugdbrandweergroepen. 

  

3 Er zijn vooral jongens bij de jeugdbrandweer.   

4 Jongeren vinden de jeugdbrandweer spannend.   

 
 

 15 De jeugdbrandweer wordt nog niet bij echte branden ingezet, omdat ........................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C 
 

600013-1-631u 3 
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TEKST 7 
 

 18 A B C 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C 
 

 21 Ze had helemaal geen geluk bij ................................................................................................  
 
 
TEKST 8 
 

 22 Kruis juist of onjuist aan. 
  Juist Onjuist 

1 Wasberen laten zich niet gemakkelijk wegjagen.   

2 Wasberen leven normaal gesproken in het bos.   

3 Wasberen zijn erg kieskeurig met eten.   

4 Wasberen zitten het liefst op hoge plaatsen.   

 
 
TEKST 9 
 

 23 A B C 
 

 24 A B C 
 
 
TEKST 10 
 

 25 Kruis juist of onjuist aan. 
  Juist Onjuist 

1 Breakdance heeft zich vanuit Duitsland over Europa verspreid.   

2 
In de loop der jaren is de politieke boodschap steeds belangrijker 
geworden. 

  

3 In zowel rijke als arme milieus wordt aan breakdance gedaan.   

4 Om te breakdancen heb je niet veel spullen nodig.   

 
 26 Op welke muziek bij een breakdance-wedstrijd gedanst wordt, wordt bepaald door ..................  

 
................................................................................................................................................  
 

 27 A B C 
 

 28 A B C 
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TEKST 11 
 

 29 A B C 
 

 30 A B C 
 

 31 A B C 
 

 32 Dat Henning “ein ganz gewöhnliches Leben” heeft, blijkt uit het feit, dat hij ...............................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 33 A B C 
 

 34 Fysiotherapeut is een geschikt beroep voor een blinde, omdat een blinde .................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 12 
 

 35 A B C D 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

666
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 DUITS CSE BB 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en 
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, 
de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het 
centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere 

kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van 
iedere kandidaat. 
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2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de 
getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. 
Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het 
gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft 
dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor 
de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het beoordelingsmodel bij 
die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en 
beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is 
niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt 
bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere 
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting 
van score naar cijfer.  
 

N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij  
 de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Duits BB kunnen maximaal 42 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak Duits BB zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling blijkt 

dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
TEKST 1  || 
 

 1 C 
 
 
TEKST 2  || 
 

 2 maximumscore 1 
(Je mag maximaal) 4 weken (per jaar werken). 
 

 3 maximumscore 1 
(Hij mag maximaal) 2 uur (per dag werken). 
 
 
TEKST 3  || 
 

 4 maximumscore 1 
(Het bijzondere aan de paarden is, dat ze) wild zijn / in de vrije natuur leven. 
 

 5 B 
 

 6 B 
 

 7 maximumscore 1 
(Met “Zweibeiner” wordt / worden) (de) mens(en) / vanger(s) / cowboy(s) (bedoeld). 
 

 8 maximumscore 2 
1 (hals en manen vasthouden) 
2 hoofd / kop van het paard draaien 
3 (paard) omgooien / op de grond gooien 
4 hoeven (van het paard) vasthouden 
5 (touw om de benen binden) 
 
Indien drie stappen juist en op de juiste plaats 2 
Indien twee stappen juist en op de juiste plaats 1 
Indien minder dan twee stappen juist en op de juiste plaats 0 
 

 9 A 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 4  || 
 

 10 B 
 
 
TEKST 5  || 
 

 11 maximumscore 2 
(De kosten van mobiel bellen worden vergeleken met) 
• (de kosten voor) een (eigen) auto 1 
• (de kosten voor) een / het (eerste) huis / een / de (eerste) woning 1 
 

 12 maximumscore 2 
De twee ziektes waarmee het overdreven gebruik van mobieltjes wordt vergeleken zijn 
• 1 Handymania 1 
• 2 Telefonitis 1 
 

 13 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
Logo’s en beltonen zijn zo duur, omdat 
• (ze via) dure (0190) nummers (besteld moeten worden) 1 
• (er eerst naar) veel reclame (geluisterd moet worden) 1 
 
 
TEKST 6  || 
 

 14 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 onjuist 
4 juist 
 
Indien vier goed 2 
Indien drie goed 1 
Indien twee of minder goed 0 
 

 15 maximumscore 1 
(De jeugdbrandweer wordt nog niet bij echte branden ingezet, omdat) dat te gevaarlijk is. 
 

 16 A 
 

 17 A 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 7  || 
 

 18 C 
 

 19 C 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 1 
(Ze had helemaal geen geluk bij) Teenstars. 
 
 
TEKST 8  || 
 

 22 maximumscore 2 
1 juist 
2 juist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
Indien vier goed  2 
Indien drie goed 1 
Indien twee of minder goed 0 
  
TEKST 9  || 
 

 23 B 
 

 24 B 
 
 
TEKST 10  || 
 

 25 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
Indien vier goed 2 
Indien drie goed 1 
Indien twee of minder goed 0 
 

 26 maximumscore 1 
(Op welke muziek bij een breakdance-wedstrijd gedanst wordt, wordt bepaald door) de 
(break)dansers / wedstrijddeelnemers / groepen zelf. 
 

 27 B 
 

 28 C 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 11  || 
 

 29 B 
 

 30 C 
 

 31 B 
 

 32 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(Dat Henning “ein ganz gewöhnliches Leben” heeft, blijkt uit het feit, dat hij) hobby’s 
heeft als alle anderen / heel gewone hobby’s heeft / aan skateboarden (en langlaufen) 
doet / dingen doet die niet-gehandicapten ook doen. 
 

 33 C 
 

 34 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(Fysiotherapeut is een geschikt beroep voor een blinde, omdat een blinde) alles beter 
aanvoelt / gewend is om te voelen / gewend is om op zijn gevoel af te gaan / meer 
gevoel in zijn vingers heeft. 
 
 
TEKST 12  || 
 

 35 D 
 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar het Cito. 

600013-631c* 600013-1-631c* 
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Examen VMBO-BB 

2006 
 
 
 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 21 juni

9.00 - 10.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dit 0 punten op. 
 
TEKST 1 
 

1p  1  Wat vormde de aanleiding voor David Beckham om de drie BMW’s aan te schaffen? 
 
 

Panzer-BMWs für 700 000 Euro 
Die Entführung seiner Frau Victoria 
und Sohn Brooklyn wurde gerade 
noch verhindert. David Beckham 
reagiert. Englands Kapitän hat 
gleich drei neue Autos bei BMW 
bestellt. Alle haben schussfestes 
Glas und verstärkte Karosserien. 
Einen 540i für sich, einen 750i für 
seine Frau und einen X5 (Allrad) für 

seine Bodyguards. 
Gesamtwert des Sicherheits-
Fuhrparks: 700 000 Euro. Die 
anderen Lust- und Luxus-Modelle 
der Beckhams, unter anderen zwei 
Ferrari, ein Aston Martin und ein 
Lincoln, werden wohl erstmal in der 
Garage bleiben. 

 

Beckham
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TEKST 2 
 

1p  2 Je hebt gehoord dat je via internet bioscoopkaartjes kunt bestellen. 
Wat is hiervan het voordeel? 
A Je bent goedkoper uit. 
B Je bent verzekerd van een goede plaats. 
C Je hoeft niet in de rij te staan. 
 

1p  3 Je hebt via internet een bioscoopkaartje gekocht. 
Hoe bewijs je dat in de bioscoop? 
A Je moet een reserveringsnummer doorgeven. 
B Je moet je kaartje bij de kassa afhalen. 
C Je moet je kaartje zelf printen en laten zien. 
 

1p  4 Wat heb je aan het 2e gedeelte van de tekst? (Vanaf “Doch damit …”) 
A Je krijgt aanwijzingen hoe je je in de bioscoop moet gedragen. 
B Je krijgt adviezen wat je in de bioscoop moet doen in noodgevallen. 
C Je krijgt tips om je bioscoopbezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. 
 

       Jetzt gibt's Karten auch im Internet 

Komm mit ins Kino! 

Besucher der CineStar-Filmpaläste 
können jetzt ihre Karten übers Internet 
kaufen (www.cinestar.de) und das Ticket 
direkt ausdrucken. Leider gibt's den 
„Print@Home“-Service bislang nur für 40 
Kinos. Aber das wird sich hoffentlich bald 

ändern, denn die Nachfrage 
ist riesig. Allein in der 
Testphase im vergangenen 
Dezember wurden 40.000 
Kinotickets online verkauft. 
 Nun gut, die Karten haben 
Sie. Jetzt können Sie also mit 
Ihrem Ausdruck an den 
anderen vorbei direkt zum 
Saaleingang gehen.  
 Doch damit allein ist der 
Spaß nicht perfekt. Passen 
sie auf, dass Sie im Kino ... 

 ... nicht zu weit hinten 
sitzen. Die besten Plätze sind 
immer in der Mitte. 
Vorausgesetzt, es setzt sich 
kein Zwei-Meter-Kerl direkt 
vor Ihren Platz. 

 ... einen ausreichenden 
Vorrat an Taschentüchern dabei haben. 

 ... möglichst nicht raus müssen. Also 
vorher keinen Kaffee trinken! 

 ... den Knutschfaktor erhöhen. In den 
Multiplex-Kinos gibt's dafür die 
extrabreiten „Love Seats“. 
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TEKST 3 
 
 

FÜR AUTOS: DURCHFAHRT VERBOTEN! 

Deutschlands erste Jugendstraße in Berlin 
 

 1  Rund 300 Meter ist die 
Rütlistraße lang und knapp 19 
Meter breit. Von einem Ende 
zum anderen ist die Straße mit 
schweren Steinen gepflastert. 
So sehen viele Seitenstraßen 
in Berlin aus. Doch die Rütli-
straße ist etwas Besonderes: 
Sie ist Deutschlands erste 
Jugendstraße. Autos dürfen 
dort nicht mehr fahren. Die 
Gebäude links und rechts sind 
für Kinder und Jugendliche 
bestimmt. 

 2  Schon jetzt gibt es hier 
zwei Schulen, zwei Kinder-
tagesstätten und ein Jugend-
zentrum. Jetzt wird die Straße 
umgebaut. Eine Skaterbahn 
und eine mobile Bühne für 
Konzerte und Theater-
aufführungen sind geplant. 
Rasen und Bäume werden 
angepflanzt. „Es wird zwei 
oder drei Jahre dauern, bis 
alles fertig ist“, sagt der 19-
jährige Sven. 

 3  Er kümmert sich im 
Jugendzentrum „Manege“ um 
die Jüngeren. Die meisten sind 
Schüler. Sie wissen nach dem 
Unterricht nachmittags oft 
nicht, was sie machen sollen. 
Denn in diesem Stadtteil ist 
nicht viel los. Die Arbeits-
losigkeit liegt bei mehr als 20 
Prozent; viele Jugendliche 
finden keinen Arbeitsplatz. 
„Herumlungern“1), nichts tun, 
Bier trinken – für diese 
Jugendlichen gehört das zum 
Alltag. 

 4  Doch einige – wie Sven – 
setzen sich im Jugendzentrum 
ein. Zum Beispiel auch Rui 
Costa. Sie und andere bringen 
den Jugendlichen bei, was sie 
selbst am besten können. Rui 
Costa ist der Internet-Fach-
mann im Jugendzentrum, Bray 
zum Beispiel ist der Kick-Boxer 
und von Julia kann man 
lernen, wie man Kunst-Skulp-
turen macht. Für Sven, Julia 

und die anderen hat das 
Jugendzentrum eine Aufgabe. 
Für ihre Kurse bekommen sie 
ein bisschen Geld. „Wir wollen 
mit unserem Angebot auch 
etwas gegen die Kriminalität 
tun“, sagt Rui Costa. Manche 
Jugendliche begehen eine 
Straftat aus Langeweile.  

 5  Zur Eröffnung der Jugend-
straße haben sie alle Nach-
barn und auch die Jugend-
lichen aus der Umgebung 
eingeladen. Ein Modell zeigt, 
wie die Jugendstraße einmal 
aussehen soll. Dort kann man 
schon die Halfpipe für die 
Skater und die Graffiti-Wand 
sehen. „Da können die 
Jugendlichen legal sprühen“, 
sagt Sven. Ans Ende der 
Straße soll ein Jugendhotel. 
„Damit Gäste hier bei uns billig 
übernachten können.“ 

nach: Juma

 

 
 
 
 
 
 
 

noot 1  Herumlungern = (rond)hangen 
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2p  5  Geef van de onderstaande beweringen in de uitwerkbijlage aan of ze juist of onjuist 
zijn. 

In de Rütlistraße 
1 mogen alleen jongeren komen. 
2 mogen geen auto’s rijden. 
3 wonen veel gezinnen met jonge kinderen. 
4 worden nieuwe groenvoorzieningen aangeplant. 
 

1p  6 „Er kümmert … Jüngeren.“ (alinea 3) 
Welk probleem hebben deze jongeren? 
A De jongeren spijbelen veel. 
B De jongeren vervelen zich. 
C De jongeren zijn dakloos. 
D De jongeren zijn verslaafd. 
 

1p  7 Wat wordt verteld over de cursussen die in het jongerencentrum gegeven worden? 
(alinea 4) 
A De cursussen worden aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen. 
B Er wordt aangeboden waar de cursusleiders goed in zijn. 
C Het is vaak moeilijk om jongeren voor cursussen te interesseren. 
 

1p  8 Ook voor de maatschappij heeft dit project een groot voordeel. (alinea 4) 
 Welk voordeel? 

 
1p  9 „Ein Modell zeigt, wie die Jugendstraße einmal aussehen soll.“ (alinea 5) 

Wat kun je daaruit opmaken? 
A De aanpassingen zijn nog niet klaar. 
B Het Rütlistraat-project dient als voorbeeld voor andere projecten. 
C Men weet nog niet precies wat men wil. 
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TEKST 4 
 

GEPRÜFT: SCHERZARTIKEL 

 
SCHARFE 
GUMMIBÄRCHEN 

DIE IDEE An diesen 
Gummibärchen ist eigentlich 
alles wie bei den echten 
Gummibärchen – nur enthalten 
sie eine Extraportion 
Chilipfeffer. 

TESTERGEBNIS Langweilig 
sind Scherzartikel, die man 
schon von weitem als Fake 
erkennt. Diese Bärchen 
hingegen sind vorbildlich 
unauffällig. Darum kann man sie 
glaubwürdig anbieten und dann 
dem immer gleichen Ablauf 
zusehen: Drei Kau-Sekunden, 
kurzes Innehalten, Runter-
ziehen der Mundwinkel, bis 
schließlich ein lauter Schrei 
klingt. 

 
SCHMUTZIGE SEIFE 
 

DIE IDEE Im Grunde ein ganz 
normales Stück Seife, aber auf 
der Unterseite ist ein Loch 
hineingebohrt und mit 
Farbpulver gefüllt. Kommt es 
mit Wasser in Berührung, 
kommt Blau heraus, das auch 
mit normaler Seife nur schwer 
wieder weggeht.  

TESTERGEBNIS Das Schöne 
ist: Irgendwer schreit auf jeden 
Fall “Iiiieh!” Benutzt jemand die 
Seife, dann schreit der 
natürlich. Verlässt aber einer 
die Toilette ohne jede Reaktion, 
also ohne dass er die Hände 
gewaschen hat, dann schreien 
alle anderen “Iiiieh!” 

 
 
 
GLÜHENDE ZIGARETTE 
 

DIE IDEE Eine falsche 
Zigarette, die durch 
rotglänzendes Papier so 
aussieht, als glühe sie wirklich. 
Das kennen auch deine Eltern 
schon lange. Neu ist hier, dass 
die Zigarette auf einer 
durchsichtigen Folie mit 
aufgedrucktem Brandfleck klebt. 

TESTERGEBNIS Zwar sieht die 
Zigarette sehr überzeugend 
aus. Aber die Plastikfolie mit 
dem Brandfleck glänzt 
verräterisch, weil sich jedes 
Fensterlicht darin spiegelt. Man 
muss das Ding also in den 
Schatten legen – und da sieht’s 
dann keiner. 

 
 

1p  10 Wat is de grap bij dit snoepgoed? 
A Het kleurt je tanden. 
B Het maakt geluid. 
C Het smaakt niet zoet. 
 

1p  11 Wat is de grap bij dit stuk zeep? 
A Het maakt geluid. 
B Het schuimt heel erg. 
C Je kunt het niet vasthouden. 
D Je wordt er vies van. 
 

1p  12 Wat is de grap bij deze sigaret? 
A Je denkt dat hij een brandvlek heeft veroorzaakt. 
B Je krijgt er zwarte lippen van. 
C Je kunt hem niet uitmaken. 
 

1p  13  Welk van deze drie fopartikelen komt als slechtste uit de test? 
Schrijf de Duitse naam van het artikel op. 
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TEKST 5 
 

Schwitzen ist „in“ 

 
 1  Sportschulen werden immer voller: Speckröllchen 

sehen in bauchfreien Shirts ja auch nicht besonders 
gut aus. Es geht aber nicht nur um einen schlanken 
und kräftigen Körper, denn die eigene Gesundheit ist 
voll im Trend! 

 2  Auch in den vergangenen Jahren ist die Zahl der 
Mitglieder von Fitness-Studios schon stark 
angestiegen. Im Jahr 2007 werden 7.8 Millionen 
Menschen in eine Sportschule gehen, erwarten die 
Fachleute. Ende 2003 waren es noch 6.4 Millionen 
Menschen. Viele Menschen verdienen mehr als früher 
und das Geld wollen sie für ihre Gesundheit 
ausgeben. Viele Sportcentren bieten Massage und 
Yoga an und auch das wird immer beliebter. 
Inzwischen gibt es in Deutschland schon etwa 6850 
Fitness-Studios.  

 3  Für ihren gesunden Körper müssen die Sportler 
aber auch immer tiefer in die Tasche greifen! Im 
letzten Jahr bezahlten die meisten 87 Euro pro Monat, 
im Jahr 2003 waren das nur 52 Euro.  

nach: Cocktail
 

2p  14  Waarom gaan veel mensen naar een sportschool? 
Geef twee verschillende redenen die in alinea 1 genoemd worden. 

 
1p  15 „Im Jahr 2007 … 6.4 Millionen Menschen.“ (alinea 2) 

Waarom stijgt het aantal leden van sportscholen zo sterk? 
A De mensen hebben meer te besteden. 
B De mensen krijgen steeds meer vrije tijd. 
C De reclame is intensiever geworden. 
 

1p  16  Welke andere activiteiten worden op sportscholen naast sporten ook nog 
aangeboden? 
Noem er twee. 

 
1p  17 „Für ihren … Taschen greifen!“ (alinea 3) 

 Wat wordt hiermee bedoeld? 
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Das neue Schuljahr 
beginnt mit einem 
Versprechen1): Die 
Schülerinnen und 
Schüler der Berliner 
Werner-Stephan-
Schule 
unterschreiben einen 
Vertrag2). In diesem 
„Versprechen an die 
Schulgemeinschaft“ 
stehen Regeln für 
das tägliche 
Schulleben. 

TEKST 6 
 

Regeln gegen Streit und Ärger 
 

 

 1  Die ersten Wochen im neuen 
Schuljahr sind besonders schwer. 
Denn Martin, Jenny, Mehmet und 
die anderen Klassensprecher der 
Berliner Werner-Stephan-Schule 
haben eine besondere Aufgabe: 
Sie entwerfen einen Vertrag. Darin 
stehen Regeln für das Schulleben in 
diesem Schuljahr. „Versprechen an 
die Schulgemeinschaft“ steht über 
dem Vertrag. 350 Schülerinnen und 
Schüler gehen in die Schule im 
Stadtteil Tempelhof. Sie kommen 
aus mehr als 20 Ländern. Früher hat 
es viel Streit und Ärger gegeben. 
Auf dem Schulhof und im Treppen-
haus stritt man sich. Aus Geschäften 
in der Nachbarschaft verschwanden 
Süssigkeiten. Ständig klingelte 
irgendwo ein Handy. Die Schul-
verträge sollten das ändern. 

 2  „Erst haben wir diskutiert. Was 
wir zum Beispiel aus alten Verträgen 
übernehmen“, sagt die 16-jährige 
Jenny, die in die neunte Klasse 
geht. „Dann haben wir überlegt, was 
wir ändern wollen.“ Ganz am Anfang 

war das „Schulversprechen“ voll mit 
Verboten. Jetzt sucht man nach 
positiven Formulierungen. „Ich 
respektiere meine Mitschüler, egal 
welcher Nationalität sie sind“ oder 
„Ich fange keinen Streit an“ heißt es 
beispielsweise. Mehmet, 16 Jahre, 
findet den letzten Punkt besonders 
wichtig. Streit fängt oft bei kleinen 
Dingen an, hat er erfahren. Dann 
gehen die Leute mit Fäusten auf-
einander los. „Besonders, wenn die 
Familie beleidigt wird“, sagt Mehmet. 
Auch Martin, 16 Jahre, kennt diese 
Situation: „Das fängt meist ganz 
unschuldig an, und dann wird man 
mit schlimmen Schimpfwörtern 
beleidigt.“ Jenny sagt: „Das geht hin 
und her wie bei einem Pingpong-
Spiel.“ 

 3  Klassen diskutieren den Entwurf 
des Schulversprechens und können 
ihn noch ändern. „Ich verspreche mir 
Mühe zu geben, diese Regeln einzu-
halten“, heißt der letzte Satz. „Mit 
Absicht“, erklärt Jenny, „viele 
Schüler haben Angst die Verspre-
chen nicht zu schaffen. Trotzdem 
wollen sie sich ehrlich Mühe geben.“ 
Schüler, die sich nicht an die Regeln 
halten, müssen zu einem Gespräch. 
Erst mit den Klassensprechern, 
dann mit den Klassenlehrern. Ab 
und zu gibt es eine Strafe, Müll 
aufsammeln zum Beispiel. Die 
Versprechen gelten auch nach der 
Schule, doch dort ist keine Kontrolle. 
„Es kommt eben nicht jeder mit 
jedem aus“, entschuldigt sich Martin. 
„Während der Schule beherrsche ich 
mich. Danach kann es schon mal zu 
Streit kommen.“ 

 
nach: Juma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noot 1 Versprechen = belofte 
noot 2 Vertrag = contract/overeenkomst 
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2p  18 In alinea 1 wordt informatie over de leerlingen van de Werner-Stephan-Schule gegeven. 
 Geef van de onderstaande beweringen in de uitwerkbijlage aan of ze juist of onjuist 

zijn. 
1 De leerlingen hebben allemaal een mobieltje. 
2 De leerlingen komen uit Duitsland, Turkije of Marokko. 
3 De leerlingen mogen in de pauzes geen snoep meer kopen. 
4 De leerlingen proberen iets aan de problemen op school te doen. 
 

1p  19 „Erst ... übernehmen“ (alinea 2) 
Wat vonden de leerlingen niet goed aan de oude contracten? 
A De directie had alle regels bepaald. 
B De regels waren niet duidelijk. 
C Er stond alleen in wat niet mocht. 
 

1p  20  Waardoor lopen ruzies over kleine dingetjes gauw op? (alinea 2) 
 

1p  21 „Ich verspreche ... einzuhalten“ (alinea 3) 
Waarom is deze zin aan het contract toegevoegd? 
A De regels worden daardoor duidelijker. 
B Leerlingen durven dan eerder te ondertekenen. 
C Om het contract ook buiten schooltijd te laten gelden. 
 

1p  22  Wat gebeurt er als leerlingen zich niet aan de regels houden? 
Geef aan wat stap 1, stap 2 en stap 3 is. 
gesprek met de klassenleraar 
gesprek met de klassenvertegenwoordiger 
straf 

 
1p  23 „Die Schülerinnen ... Vertrag.“ (inleiding) 

Waarom gaat het vooral in dit contract? 
A Hoe leerlingen met elkaar om moeten gaan. 
B Hoeveel tijd leerlingen aan hun huiswerk moeten besteden. 
C Welke kleding wel of niet is toegestaan. 
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TEKST 7 
 

1p  24 Het wad verandert voortdurend. 
 In welke zin staat hoe dat komt? 

Schrijf de eerste twee woorden van die zin op in de uitwerkbijlage. 
 

1p  25 Wat heeft het WWF1) voor het waddengebied gedaan? 
Het heeft ervoor gezorgd 
A dat er in het waddengebied weer zeehonden voorkomen. 
B dat het waddengebied nu een beschermd natuurgebied is. 
C dat veel mensen een bezoek brengen aan het waddengebied. 
 

 
 

 

Projektthema Wattenmeer 
Hier gibt es so viele Lebensformen, dass 
man sie gar nicht alle benennen kann. Durch 
Ebbe und Flut, Wellen und Wind formt sich 
im Wattenmeer eine immer wieder neue 
Landschaft. Es entstehen Sand- und 
Schlickbänke, Salzwiesen, Rinnen und Dünen. 
Auf einem Quadratmeter können hier über 
50.000 Würmer, Schnecken, Krebse und 
Muscheln leben. Auch Seehunde lieben 
dieses Gebiet. Der WWF hat dafür gesorgt, 
dass dieser einmalige Naturraum heute 
unter Schutz steht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1  WWF = World Wide Fund for Nature (Wereldnatuurfonds) 
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TEKST 8 
 

1p  26 Waardoor is de rattenplaag in het Mexicaanse dorp Atascuaderos zo uit de hand lopen? 
A Door een verbod op het gebruik van rattengif. 
B Door verkeerd gebruik van rattengif. 
C Doordat de ratten bestand waren tegen rattengif. 
 
 

n-tv.de 

 
Montag, 4. Oktober 2004 
Rattenplage in Atascuaderos 
Katzen müssen ran 
 
Eine Katzentruppe soll im Auftrag des Staates die Rattenplage in einem 
mexikanischen Dorf beenden. Etwa 300 Katzen sollen in das 600-
Einwohner-Dörfchen Atascuaderos gebracht werden, wo ungefähr eine 
halbe Million Ratten die Bürger zum Wahnsinn treiben, wie das 
Gesundheitsamt mitteilte. In praktisch jedem Haus in dem Dorf gibt es 
viele Ratten. 
 
Nach Angaben des Bürgermeisters Roberto Gallegos haben die 
Einwohner ungewollt dazu beigetragen, dass sich die Ratten seit etwa 
einem Jahr fast ungebremst vermehrten: "Die Menschen dort haben viel 
zu viel Rattengift eingesetzt und damit ein anderes Problem geschaffen: 
Sie haben die Katzen vergiftet", sagte der Bürgermeister. 
 
Die neuen Katzen sollten die Ratten nun nach und nach auffressen. 
Der Einsatz von Rattengift ist so lange verboten. 
 
Adresse: 

http://www.n-tv.de/5432812.html 
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TEKST 9 
 

Mein lieber Scholli 
Der Essener Student Karsten Grote verteidigt bald 
seinen WM1)-Titel im Eisschwimmen. 
 
Karsten Grote hat einen coolen Sport 
als Hobby. Der 21–Jährige ist 
Weltmeister im Eisschwimmen und 
will bald seinen Titel verteidigen. 
Natürlich ohne blau anzulaufen. 
 

 1  Ein eiskalter Nachmittag an der 
Universität Essen. Die anderen Studenten 
laufen in dicken Wintermänteln rum, aber 
Karsten trägt nur ein gelbes T-Shirt und eine 
leichte Weste. Die verwunderten Blicke sieht 
er mit einem Lächeln. Sein Motto ist: Wenn 
sich der Körper einmal an die Kälte 
angepasst hat und du nicht krank wirst, dann 
bist du fit. 
 

 2  Man kann verstehen, dass Karsten die 
heutigen Wintertemperaturen nicht so 
schlimm findet. Schließlich bekam er im 
vorigen Jahr zu spüren, wie sich wahre Kälte 
anfühlt: Im Februar reiste Karsten ins 
finnische Kajaani, um bei minus 25 Grad 
Außentemperatur an der WM im 
Eisschwimmen teilzunehmen. „Als ich beim 
Einschwimmen Wasser schluckte, dachte 
ich, mir platzen die Zähne.“ Nur mit der 
Badehose am Leib stieg Karsten in den 1.5 
Grad kalten See. 25 Meter und 14,5 
Sekunden später war die Überraschung 
perfekt: Gleich bei seinem Debüt holte 
Karsten den WM-Titel in der offenen Klasse, 
und das mit neuem Weltrekord! 
 

 3  Eisschwimmen – Jahr für Jahr treffen sich 
Extremsportler aus der ganzen Welt, um in 
verschiedenen Klassen wie Pinguine durchs 
kalte Wasser zu rasen. In Finnland zum 
Beispiel wurde ein 25 Meter langes, sechs 
Bahnen breites Becken in einen gefrorenen 
See gehackt. Etwas speziell sind nicht nur 
die Orte, wo geschwommen wird, sondern 
auch die Regeln:  

 Um Lebensgefahr zu vermeiden, darf man 
nur mit dem Kopf über dem Wasser 
schwimmen. Spezialanzüge sind verboten 
ebenso wie Eincremen oder inneres 
Vorglühen mit alkoholischen Getränken. 
 

 4  Ende Februar gibt es wieder Eisschwimm-
WM in Moskou. Seit Monaten trainiert 
Karsten im Essener Hallenbad und im 
Baldeneysee – da allerdings mit Wollmütze, 
um einen klaren Kopf zu behalten. Schon der 
Gedanke an dieses „Vergnügen“ lässt das 
Blut aller Normalsportler in den Adern 
gefrieren. Aber für Eisschwimmer ist es ein 
Kick, und „das Gefühl danach, unglaublich!“ 

 
nach: Cocktail 

 
 
 

noot 1  WM = Weltmeisterschaften (wereldkampioenschappen) 
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1p  27 „Die anderen Studenten … Weste.“ (alinea 1) 
Waarom loopt Karsten zo rond? 
A Hij heeft het altijd warm. 
B Hij laat zijn lichaam aan de kou wennen. 
C Hij valt graag op. 
 

1p  28 „Man kann … findet.“ (alinea 2) 
Waarom kun je dat begrijpen? 
A De tegenwoordige winters zijn niet meer zo koud. 
B Het is voor Karsten lang niet koud genoeg. 
C Karsten heeft het wel eens erger meegemaakt. 
 

2p  29 In alinea 2 wordt iets verteld over de wereldkampioenschappen ijszwemmen. 
 Geef van de onderstaande beweringen in de uitwerkbijlage aan of ze juist of onjuist 

zijn. 
1 Bij het inzwemmen gebeurde er een ongelukje met Karstens tanden. 
2 De luchttemperatuur was veel lager dan de watertemperatuur. 
3 De wedstrijd duurde anderhalf uur. 
4 Karsten deed voor de eerste keer mee. 
 

2p  30 Bij de wereldkampioenschappen ijszwemmen gelden speciale regels. (alinea 3) 
 Noem drie regels die aangeven dat je je niet op de kou mag voorbereiden. 

 
1p  31 Waarom staat “Vergnügen” in alinea 4 tussen aanhalingstekens? 

A Andere sporters vinden ijszwemmen bepaald geen genoegen. 
B Het ijszwemmen is veel meer dan alleen maar een genoegen. 
C Karsten heeft aangegeven dat hij ijszwemmen een genoegen vindt. 
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TEKST 10 

 
Oh Tamara! 

 

 

Was hätte dir alles passieren können … 
Mit 13 heimlich auf Entdeckungsreise 

 
 1  Schon immer wollte Tamara aus Linz in 

Österreich die See mal sehen. Und nun war 
sie da! Wie jedes Jahr sollte die 13-Jährige 
die Ferien bei ihrer Oma in Innsbruck 
verbringen. Dort angekommen, erzählte die 
Oma, dass sie verreisen musste, sie hatte 
Tamaras Urlaub völlig vergessen. „Fahr nur 
Oma, ich ruf gleich Mutti an, und fahr 
wieder heim,“ versprach Tamara. Doch das 
tat sie nicht. Was sie wohl tat: Sie kaufte 
sich ein Billigticket nach Hamburg. Von dort 
aus wollte sie weiter per Anhalter fahren. 
Ein Teenager alleine unterwegs – was hätte 
da passieren können! 

 2  Als sie mit dem Daumen hoch am 
Straßenrand stand, fuhr die Familie 
Zimmermann aus Kiel vorbei. 

„Was tut die Kleine hier“, dachte Frau 
Zimmermann und die Zimmermanns 
nahmen Tamara mit. Tamara erzählte 
ihnen, was sie getan hatte. Da beschloss 
das nette Ehepaar: „Soll das Mädchen doch 
bei uns bleiben!“ Sie riefen Tamaras Mutter 
Helga an, die erst einmal sehr erschrak. 
Doch nach einigem Nachdenken stimmte 
sie dem Plan zu. 

 3  Es wurden Tamaras schönste Ferien. 
Herrliche Strände, schönes Wetter und vor 
allem: nette Menschen. Und als Helga ihre 
Tochter abholte, verstand auch sie sich 
prächtig mit der „Gastfamilie“. Tamara hatte 
großes Glück. Es hätte auch schief gehen 
können! Daran darf Helga gar nicht 
denken ...  

nach: Frau mit Herz
 

An die 
Küste 
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1p  32  Uit welk(e) woord(en) uit alinea 1 blijkt dat Tamara in de zomervakantie altijd naar 
haar oma gaat? 
Schrijf het woord of de woorden uit de tekst in het Duits over. 

 
1p  33 „Fahr ... heim“ (alinea 1) 

Wat wilde Tamara met deze woorden bereiken? 
Ze wilde haar oma 
A aan het twijfelen brengen. 
B geruststellen. 
C terugpakken. 
 

1p  34 „Als ... stand“ (alinea 2) 
 Waar wilde Tamara naar toe? 

 
1p  35 Waarom belde de familie Zimmermann met de moeder van Tamara? 

A Om af te spreken wanneer ze Tamara terug zouden brengen. 
B Om haar uit te nodigen om ook naar Kiel te komen.  
C Om te vragen of Tamara een tijdje mocht blijven logeren. 
 

1p  36 „Es hätte auch schief gehen können!“ (alinea 3) 
 Welke zin in de tekst zegt hetzelfde met andere woorden? 

Schrijf de eerste twee woorden van de zin op. 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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TEKST 11 
 

1p  37 Je hebt tijdens het eten van kersen op je nieuwe witte T-shirt geknoeid. 
 Aan welke tip heb je iets? 

Schrijf het eerste vetgedrukte woord van die tip op. 
 
 

 
 
Damit sich der Staub weniger schnell auf 
die Möbel legt, kann man Folgendes ver-
suchen: Einen feinen, weichen Lappen mit 
einer Mischung aus Wasser (1 Liter), Essig 
(1 Teelöffel) und Glyzerin (1 Teelöffel) 
befeuchten und das Möbelstück abwischen. 
 
Kaugummiflecken bekommt man mit Ace-
ton weg. Einfach draufschütten und mit 
einem Lappen reiben. Aber Vorsicht!! Aceton 
ist ein Gefahrstoff. 

Flecken auf weißen Türen behandelt man 
mit weißer Zahnpaste. 
 
Obstflecken aller Art bringt man zum Ver-
schwinden, indem man sie mit kochend hei-
ßem Wasser übergießt. Das gelingt sogar, 
wenn die Flecken vom Vortag sind. 
 
Schweißflecken entfernt man, indem man 
sie mit Soda einreibt und dann wäscht. 
 
Ölspritzer bekommt man leichter weg, wenn 
man sofort Salz auf sie streut. 

 

HaushaltsTIPPS 

einde  600051-2-631o* 
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 DUITS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dit 0 punten op. 
 
 
TEKST 1 
 

 1 De aanleiding was ......................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 2 
 

 2 A B C 
 

 3 A B C 
 

 4 A B C 
 
 
TEKST 3 
 

 5 Kruis juist of onjuist aan. 
  Juist Onjuist 

1 In de Rütlistraße mogen alleen jongeren komen.   

2 In de Rütlistraße mogen geen auto’s rijden.   

3 In de Rütlistraße wonen veel gezinnen met jonge kinderen.   

4 In de Rütlistraße worden nieuwe groenvoorzieningen aangeplant.   

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C 

 
 8 Het voordeel voor de maatschappij is: ........................................................................................  

 
....................................................................................................................................................  
 

 9 A B C 
 

A B C D  A B C D X B XA B C D  X of of 
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TEKST 4 
 

 10 A B C 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C 
 

 13 Het slechtste uit de test komt .....................................................................................................  
 
 
TEKST 5 
 

14 Mensen gaan naar een sportschool voor 
 

1 .................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
2 .................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 15 A B C 
 

 16 Activiteit 1 ..................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
Activiteit 2 ..................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 17 Met „Für ihren … Taschen greifen!” wordt bedoeld dat ...............................................................  
 
....................................................................................................................................................  
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TEKST 6 
 

 18 Kruis juist of onjuist aan. 
  Juist Onjuist 

1 De leerlingen hebben allemaal een mobieltje.   

2 De leerlingen komen uit Duitsland, Turkije of Marokko.   

3 De leerlingen mogen in de pauzes geen snoep meer kopen.   

4 De leerlingen proberen iets aan de problemen op school te doen.   

 
 19 A B C 

 
 20 Ruzies over kleine dingetjes lopen gauw op ..............................................................................  

 
....................................................................................................................................................  
 

 21 A B C 
 

 22  
 Stap 

gesprek met de klassenleraar  

gesprek met de klassenvertegenwoordiger  

straf  

 
 23 A B C 

 
 
TEKST 7 
 

 24 ....................................................................................................................................................  
 

 25 A B C 
 
 
TEKST 8 
 

 26 A B C 
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TEKST 9 
 

 27 A B C 
 

 28 A B C 
 

 29 Kruis juist of onjuist aan. 
  Juist Onjuist 

1 Bij het inzwemmen gebeurde er een ongelukje met Karstens tanden.   

2 De luchttemperatuur was veel lager dan de watertemperatuur.   

3 De wedstrijd duurde anderhalf uur.   

4 Karsten deed voor de eerste keer mee.   

 
 30 Regel 1 .......................................................................................................................................  

 
Regel 2 .......................................................................................................................................  
 
Regel 3 .......................................................................................................................................  
 

 31 A B C 
 
 
TEKST 10 
 

 32 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 33 A B C 
 

 34 Ze wilde ......................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 35 A B C 
 

 36 ....................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 11 
 

 37 ....................................................................................................................................................  
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

600051-2-631u* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2006 
tijdvak 2 

 
 

 DUITS CSE BB 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en 
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, 
de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het 
centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere 

kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van 
iedere kandidaat. 
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2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de 
getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. 
Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het 
gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft 
dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor 
de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het beoordelingsmodel bij 
die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en 
beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is 
niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt 
bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere 
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting 
van score naar cijfer.  
 

N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 
de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Duits BB kunnen maximaal 42 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak Duits BB zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling blijkt 

dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
TEKST 1  || 
 

 1 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(De aanleiding was) de (bijna) ontvoering (van zijn vrouw en zoon). 
 
 
TEKST 2  || 
 

 2 C 
 

 3 C 
 

 4 C 
 
 
TEKST 3  || 
 

 5 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 onjuist 
4 juist  
 
Indien vier goed 2 
Indien drie goed 1 
Indien twee of minder goed 0 
 

 6 B 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(Het voordeel voor de maatschappij is:) Er is minder criminaliteit. 
 

 9 A 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 4  || 
 

 10 C 
 

 11 D 
 

 12 A 
 

 13 maximumscore 1 
(Het slechtste uit de test komt) (glühende) Zigarette 
 
Opmerking 
Als de Nederlandse vertaling wordt opgeschreven hoeft dit niet fout te worden gerekend. 
 
 
TEKST 5  || 
 

 14 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
(Mensen gaan naar een sportschool voor)  
• een slank/krachtig/gespierd lichaam/uiterlijk 1 
• hun gezondheid 1 
 

 15 A 
 

 16 maximumscore 1 
massages 
yoga 
 
Indien één van de twee ontbreekt 0 
 

 17 maximumscore 1 
(Met “Für ihren … Taschen greifen!” wordt bedoeld dat) 
fitnessen/sportscholen steeds/veel duurder geworden is/zijn. 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 6  || 
 

 18 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
 
Indien vier goed 2 
Indien drie goed 1 
Indien twee of minder goed 0 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(Ruzies over kleine dingetjes lopen gauw op) als familie(leden) beledigd wordt/worden. 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 1 
Juiste volgorde: 

 Stap 

gesprek met de klassenleraar 2 

gesprek met de klassenvertegenwoordiger 1 

straf 3 

 
 23 A 

 
 
TEKST 7  || 
 

 24 maximumscore 1 
Durch Ebbe 
 

 25 B 
 
 
TEKST 8  || 
 

 26 B 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 9  || 
 

 27 B 
 

 28 C 
 

 29 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 onjuist 
4 juist 
 
Indien vier goed 2 
Indien drie goed 1 
Indien minder dan drie goed 0 
 

 30 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de drie volgende regels: 
Je mag geen speciaal pak gebruiken. 
Je mag je niet insmeren/invetten. 
Je mag (van te voren) geen alcohol(ische dranken) drinken/gebruiken. 
 
Indien drie regels goed 2 
Indien twee regels goed 1 
Indien minder dan twee regels goed 0 
 

 31 A 
 
 
TEKST 10  || 
 

 32 maximumscore 1 
(Wie) jedes Jahr 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 1 
(Ze wilde) naar zee / naar de kust / naar het strand. 
 

 35 C 
 

 36 maximumscore 1 
Ein Teenager 
 
acceptabel: was hätte 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 11  || 
 

 37 maximumscore 1 
Obstflecken 
 
 
 
inzenden scores 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan Cito te verstrekken. 

6000c* 600051-2-631c* 
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500010-1-628o  

Examenopgaven VMBO-BB 

2005 
 

1e tijdvak 
 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 31 mei

9.00 – 10.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
TEKST 1 
 

1p  1 Wat krijg je met deze bon? 
A Een gratis toegangskaartje voor het volgende bezoek aan Warner Bros. Movie World. 
B Groepskorting voor studenten die buiten de piektijden het park bezoeken. 
C Korting voor vijf personen op de entreeprijs van pretparken in verschillende landen. 
 

  
 Gutschein 
Bei Vorlage dieses Gutscheins er-
hältst du und max. 4 weitere Per-
sonen 20% Ermäßigung auf den 
regulären Eintrittspreis für Erwach-
sene bei Warner Bros. Movie 
World oder einen anderen Six 
Flags Freizeitpark in Europa. 
(Warner Bros. Movie World 
Deutschland, Six Flags Holland, 
Six Flags Belgium und Bellewaerde 
Park - Belgien, Walibi Lorraine, 
Walibi Rhône-Alpes und Walibi 
Aquitaine - Frankreich). 

Dieser Gutschein ist nicht über-
tragbar und kann nicht mit anderen 
Ermäßigungen kombiniert werden. 
 

Anzahl der Personen:  
 
Weitere Informationen zu Öffnungs-
zeiten und -tagen auf unserer Website: 
 
www.sixflagseurope.com 
 

HOLLYWOOD IN ACTION

Pagina: 382Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

500010-1-628o 3 ga naar de volgende pagina 

TEKST 2 
 

Der Roboter 
 

 1  In Japan sieht man immer mehr Roboter-
hunde. Eltern schenken lieber einen Roboter-
hund, eine Roboterkatze oder ein anderes 
künstliches Tier als ein lebendiges Haustier. 
Es ist ja auch viel einfacher so eine Maschine 
anzuschaffen. Wenn man keine Lust mehr 
hat, für das Tier zu sorgen, schaltet man den 
Knopf von „on“ auf „off“ und man kann wieder 
andere Dinge machen. Zum Beispiel mit dem 
Computer spielen. 

 
 2  Die Frage ist aber: Kann der Roboter 

wirklich einen Hund, eine Katze oder ein an-
deres Tier ersetzen? Ein Tier, das immer für 
dich da ist, seinen eigenen Kopf hat und nicht 
immer das macht, was das Herrchen will? 
Macht nicht gerade das soviel Spaß? 

 
 3  In der Technik sind die Roboter ja sehr 

nützlich, weil sie viel mehr als das menschli-
che Gehirn fassen können. Roboter sind auch 
viel präziser als Menschen und können Auf-
träge ohne Fehler ausführen. Und ob sie nun 
im Krankenhaus eine Operation machen oder 
in der Fabrik arbeiten, müde werden sie nie! 

 
  nach: Juma

 
 

1p  2 Waarom is een robot gemakkelijker te houden dan een echt huisdier? (alinea 1) 
A Een robot is goedkoper in de aanschaf. 
B Een robot kun je uitzetten als je er genoeg van hebt. 
C Een robot maakt minder lawaai. 
 

1p  3 „Macht ... Spaß?“ (alinea 2) 
Wat is nou juist het leuke van een echt dier? 
A Een echt dier doet wat het zelf wil. 
B Een echt dier gehoorzaamt altijd. 
C Een echt dier laat zijn aanhankelijkheid zien. 
 

2p  4 Het werk van een robot heeft voordelen boven het werk van een mens. (alinea 3) 
 Schrijf twee voordelen op. 
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TEKST 3
 

Sie hält „die Kiste“ sauber 
 

 1  Elke Schröder gehört 
zu den einsamsten Spie-
lerinnen auf dem Feld. 
Die 16-jährige Torhüterin 
darf nicht das Hemd ihrer 
Kolleginnen tragen und 
ist alleine verantwortlich 
für ihre Fehler. Auf der 
anderen Seite hat Elke 
das Recht, den Ball mit 
der Hand, der Faust und 
dem Fuß zu berühren. 
Der Kopf dagegen ist für 
die Schülerin der zehnten 
Klasse einer Gesamt-
schule tabu. Elke lacht: 
„Das ist auch der Grund, 
weshalb ich im Tor stehe. 
Ich mag nämlich keine 
Kopfbälle.“ 

 2  Schon als die jetzige 
Torfrau der SG1) Dort-
mund vor neun Jahren 
beim SV2) Schüren als 
Feldspielerin begann, 
wollte sie den Ball nicht 
auf den Kopf haben. Die 
flotte junge Dame ist  
aber gar nicht ängstlich. 
Ihre Stärke ist nämlich 
der Kampf „eins gegen 
eins“, das heißt, wenn ei-
ne Gegenspielerin allein 
auf das Tor zukommt. 
Auch ist sie eine echte 
„Elfmeter-Killerin“. 

 3  Die Dortmunderinnen führen 
in ihrer Liga3) momentan die 
Spitze an. Bei manchen Spie-
len lassen die Damen ihre Ge-
genspielerinnen kaum zum 
Torschuss kommen. So wird 
Elke oft nur beim Warmlaufen 
richtig warm. Ihr Training, das 
sie unter der Regie von einem 
speziellen Torwart-Trainer 
durchführt, ist knüppelhart. So 
bekommt sie unheimlich viele 
Bälle auf ihr Tor geknallt und 
muss Bauchmuskel-, Sprung-
kraft- und Reflexübungen ma-
chen. Darüber hinaus joggt 
Elke regelmäßig, spielt Tennis, 
fährt Mountainbike, surft gerne 
und ist begeisterte Inline-
Skaterin.  

 4   Die Schule hat bei Elke 
jedoch absoluten Vorrang. 
Nach dem Examen möchte sie 
Sport studieren. Aber auch von 
ihrer sportlichen Zukunft hat die 
Torhüterin feste Vorstellungen: 
„Ich möchte mit der SG Dort-
mund in die Regionalliga auf-
steigen und später eventuell 
einmal in der Bundesliga spie-
len.“ 

 5   Früher sagte man beim 
Fußball oft, Torhüter und 
Linksaußen müssen verrückt 
sein. Bei Elke bekommt man 
schnell einen anderen Ein-
druck. 

 
nach: Cocktail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noot 1: SG = Sportgemeinschaft = sportclub 
noot 2: SV = Sportverein = sportclub 
noot 3: Liga = divisie; klasse 
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1p  5 Waarom is Elke keepster geworden? (alinea 1) 
A Ze gebruikt ook graag haar handen. 
B Ze houdt er niet van de bal te koppen. 
C Ze loopt niet zo graag. 
 

1p  6  Hoe lang voetbalt Elke al bij een club? (alinea 2) 
 

1p  7  Op welke plaats in het klassement staat Elke’s elftal? (alinea 3) 
 

1p  8 „So ... warm.“ (alinea 3) 
Wat wordt daarmee duidelijk gemaakt? 
A Elke heeft soms weinig te doen. 
B Elke zit vaak op de reservebank. 
C Elke’s trainer heeft haar geleerd haar energie te sparen. 
 

2p  9  Wat voor toekomstplannen heeft Elke wat de sport betreft? (alinea 4) 
 Schrijf twee dingen op. 
 

1p  10 Wat wordt in de laatste alinea over Elke gezegd? 
A Elke is beslist niet gek. 
B Elke is helemaal gek van voetbal.   
C Elke is, net als alle keepers, een beetje gek. 
 

1p  11  Wat wordt bedoeld met het woord “Kiste” in de titel? 
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TEKST 4 
 

1p  12 Ulla ging bij het kopen van loopschoenen onderuit door een fout van de verkoper. 
Welke fout? 
A Hij dacht dat Ulla veel loopervaring had. 
B Hij gaf Ulla het verkeerde soort schoenen. 
C Hij zette de loopband zonder waarschuwing aan. 
 
 

Ich ging mit meinem Bruder in die 
City, um mir neue Laufschuhe zu 
kaufen. Wir betraten den besten 
Sportladen der Stadt, wo sich auch 
gleich ein supersüßer Verkäufer um 
mich kümmerte. Es dauerte eine 
Weile, bis wir das passende Paar 
ausgesucht hatten. Dann bat mich 
der Typ, auf ein Laufband zu stei-
gen, um zu testen, ob die Schuhe 
auch beim Joggen bequem sitzen. 
Er stellte das Band auf die höchste 
Stufe ein, weil er natürlich dachte, 
dass ich der totale Profi bin.  

Doch je schneller das Ding lief, desto 
mehr Probleme bekam ich! Plötzlich 
verlor ich das Gleichgewicht, konnte 
mich aber zum Glück sofort wieder 
fangen. Happy blickte ich den Verkäu-
fer an und vergaß dabei weiterzulau-
fen! In der nächsten Sekunde flog ich 
rückwärts über das Laufband, riss im 
Fallen drei Kleiderständer um und 
knallte mit voller Kraft auf den Boden! 
Alle Leute um mich herum lachten sich 
halb tot! Ich habe schnell die 
Schuhe bezahlt und den Laden 
nie wieder betreten...   Ulla, 15
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TEKST 5 
 

1p  13 “Ochsenfrösche” (brulkikkers) leven eigenlijk alleen maar in Noord-Amerika. 
 Hoe zijn ze in Europa in het wild terechtgekomen? 

 
1p  14 Waarom komen er in Europa steeds meer “Ochsenfrösche”? 

A Er komen steeds meer kikkerpoelen. 
B Steeds meer mensen nemen er een als huisdier. 
C Ze worden niet door andere dieren opgegeten. 
 
 

Brüllender Vielfraß 
Eigentlich quaken Frösche ja. Aber es gibt auch Frösche, 
die brüllen. Etwa so wie ein Ochse. Und deshalb heißen 
sie auch Ochsenfrösche. Ihr Gebrüll ist zwei Kilometer weit 
zu hören! Eigentlich leben Ochsenfrösche in Nordamerika. 
Doch irgendjemand hat diese Riesen – sie werden bis zu 
20 cm groß und 1 Kilo schwer – in europäischen Flüssen 
ausgesetzt. Und jetzt findet man diese Tiere auch bei uns. 
Das Problem: Die Ochsenfrösche haben hier keine natürli-
chen Feinde, können sich also ungehindert vermehren und 
fressen einfach alles, was 
ihnen vors Froschmaul 
kommt: Fische, Vögel, 
Schlangen, Mäuse… 

Pagina: 387Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

500010-1-628o 8 ga naar de volgende pagina 

TEKST 6 
 

Womit Jugendliche die Wände ihrer Zimmer dekorieren 
 1  Ich liebe meinen Sport so sehr, dass ich da-

mit mein ganzes Zimmer dekoriert habe. Bas-
ketball ist mein größtes Hobby. Es macht mir 
einfach Spaß beim Basketball zuzugucken, und 
darum habe ich auch die vielen Poster. So sind 

meine Vorbilder direkt in 
meinem Zimmer. Ich habe 
an allen Wänden Poster – 
nur nicht über meinem Bett. 
Die Poster sind in der Zeit-
schrift, die ich jeden Monat 
bekomme. Die zahlen mei-
ne Eltern. Auch habe ich 
noch ein paar Poster der 
Simpsons, einer Comic-

familie aus 
dem ameri-
kanischen 

Fernsehen. Die Serie habe ich früher immer im 
Fernsehen gesehen. 
 

 2  Meistens bleibt meine Dekoration ziemlich 
gleich, außer wenn ich neue, gute Poster be-
komme. Dann wechsele ich schon mal alte und 
kaputte Poster aus. Meine Lieblingsposter sind 
die All-Stars-Poster und die Poster von Vince 
Carter, einem Basketballspieler der Toronto 

Raptors. Die spielen in der NBA, der höchsten 
Basketballliga. Meine Lieblingsmannschaft sind 
die Dallas Mavericks. Ich kann mir einfach gar 
nicht vorstellen, andere Poster aufzuhängen, 
dafür gefallen mir die Basketballposter einfach 
zu gut. 
 

 3  Seit ich vier Jahre alt bin, bin ich ein großer 
Fan dieses Sports. Ich glaube, ich kenne mich 
schon ziemlich gut aus. Mein Vater ist Basket-
balltrainer und meine Mutter hat früher auch 
Basketball gespielt. Sie unterstützen mich voll 
und ganz. Ich selbst spiele auch in einem Ver-
ein, und fast alle meine Freunde sind Basket-
ballfans. 
 

 4  Mein Basketballkorb in meinem Zimmer ist 
für mich das Wichtigste. Den habe ich jetzt seit 
anderthalb Jahren. Da spiele ich jeden Tag 
drauf. Meine Schwester beschwert sich dann 
immer, weil ihr Zimmer unter meinem ist und 
das ziemlich viel Krach macht. Es ist sogar 
schon mal eine Lampe bei ihr von der Decke 
gefallen. Doch wenn ich Basketball spiele, ist 
die Welt für mich in Ordnung. 

 
nach: Juma
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1p  15 Gero heeft veel posters aan de muren van zijn kamer. (alinea 1) 
Hoe komt hij daaraan? 
A Die bestelt hij via internet. 
B Die haalt hij uit tijdschriften. 
C Die kopen zijn ouders voor hem. 
 

1p  16 Gero heeft veel basketbalposters. (alinea 1) 
 Waarvan heeft hij ook nog posters? 

 
1p  17 Hoe heet Gero’s favoriete basketbalteam? (alinea 2) 

A All Stars 
B Dallas Mavericks 
C Toronto Raptors 
 

1p  18 Wanneer vervangt Gero zijn wandversiering? (alinea 2) 
A Als de basketbalcompetitie begint. 
B Als hij mooie nieuwe posters krijgt. 
C Als hij op de oude uitgekeken is. 
 

1p  19 Hoe is Gero met basketbal in aanraking gekomen? (alinea 3) 
A door de gymlessen 
B door zijn ouders 
C door zijn vrienden 
 

1p  20 Wat wordt in alinea 4 over Gero’s zus verteld? 
A Zij ergert zich aan het lawaai dat Gero soms maakt. 
B Zij is net zo’n grote basketbalfan als Gero. 
C Zij vindt het vervelend als Gero ook in haar kamer basketbalt. 
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TEKST 7 
 

2p  21 Je bent in Winterberg aan het skiën en je ziet vlak voor je een ongeluk gebeuren. 
 Noem twee dingen die je moet doen. 

 

Schneeinfo 
Schneetelefon (0190) 59 70 
00 
(60 Sek. für € 0,61) 
und aus den Niederlanden: 
0049 231 – 11530 
Online: 
http://www.winterberg.de 
Tourist-Information Tel.: 
(0 29 81) 9 25 00 
Videotext-Dienste: 
WDR Seite 166 
HR   Seite 172 
ARD  Seite 409 

 

 

Pistenregeln 
 Bevor Sie anfahren, 

schauen Sie den Skihang 
hinauf! 
 Fahren Sie nicht rück-

sichtslos, fahren Sie kon-
trolliert! 
 Beachten Sie die Vorgän-

ge vor Ihnen und fahren 
Sie auf Sicht! 
 Der vordere langsame 

Skifahrer hat Vorrang! 
 Verweilen Sie nicht an 

unübersichtlichen oder 
engen Stellen! 
 Bei Unfällen ist jeder zur 

Hilfeleistung verpflichtet! 
 Ob Sie Beteiligter oder 

Zeuge sind, ob verant-
wortlich oder nicht, im Fal-
le eines Unfalls müssen 
Sie Ihre Personalien an-
geben. 
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TEKST 8 
 

1p  22 Je ouders zijn binnenkort 20 jaar getrouwd en jij en je broers en zussen willen hen 
verrassen met een korte vakantie. Omdat ze van voetballen houden, zouden ze het erg 
leuk vinden om eens naar een wedstrijd te gaan. 

 Welke reisbestemming bied je hen aan? 
 
 
 

ROM 111 € MALLORCA 167 € 

Sommer, Sonne, Santana 
Die totale Renovierung der Stadt ist jetzt 
endlich fertig und Rom ist so schön wie nie! 
Erste Station: Piazza Navona, wo man bis 
in den Oktober hinein draußen auf der Ter-
rasse sitzen kann. Tipp für Nacht-schwär-
mer: Disco „Gilda“ (Via Mario de Fiori 97). 
Und am 20.9. rockt Carlos Santana im 
Sportpalast (21 Uhr, Eintritt 34,50 €). 

tv14 Top-Tipp 
Flug/Unterkunft ab Berlin Tempelhof 
ab 118 € (Air Berlin). Pension Iride**, 
DZ/F ab 39 € p.P. (Dertour) 
Pauschal: 2xÜ/F (Flavia Hotel, inkl. Flug, 
ab 111 € p.P. (www.flycoco.de) 
Eintrittskarten Santanakonzert: ab 34,50 €  
(www.palazzodellasport.it)  
Infos unter: www.romeby.com 

 Strandtipp für Genießer 
Gleich nach der Landung den supergüns-
tigen Ford Ka für 19,60 €/Tag mieten und an 
die Südostküste fahren: Die Strände von 
Portocristo und Portocolom (Sandstrand ne-
ben dem Jachthafen) sind im Herbst nicht so 
voll und sehr schön. Der schönste Strand für 
Kenner ist Portals Vells, er liegt im Südwes-
ten, in der Nähe des Taucherparadieses Ca-
la Figuera. 

tv14 Top-Tipp 
Flug: ab Berlin Tempelhof, ab 138 € 
(Air Berlin) Unterkunft: Helios***, September-
preis: DZ/F ab 28,50 € p.P. (www.venere.com) 
Mietwagen: ab 19,60 €/Tag (recar, 
Tel. +34 971 919494, www.regamallorca.com 
Infos unter: www.mallorca-info.de 

 
 

LONDON 179 € 
  PRAG 144 € 

 

Coole City, heißer Herbst 
Ab September swingt London richtig los! In 
Covent Garden gibt’s die größte Herbst-
Party Londons: Artisten, Jongleure, 
Straßentheater – alles kostenlos! Für Fuß-
ballfans spielt Arsenal am 26.9. gegen 
Newcastle und am 19.10. gegen Chelsea. 
Nacht-Tipp: Cocktail in der Bar „E & O“ (14 
Blenheim Street) nehmen. Häufiger Gast: 
Robbie Williams. 

tv14 Top-Tipp 
Flug: ab Köln/Bonn ab 98 € 
(tel. 01805 955 855), www.germanwings.de) 
Pauschal: 2x Ü/F Novotel, inkl. Flug, 
ab 179 € p.P. (www.flyco.de) 
Eintrittskarten Fußballspiele: ab 39 €  
(www.arsenal.uk) 
Infos unter: www.visitlondon.com 

 Glücklich bei Tag und Nacht 
Von der Kaiserbrücke den Blick auf den Pra-
ger Burg genießen – und abends in der Alt-
stadt in eine der gemütlichen Kneipen ge-
hen. Bitte unbedingt dem Café Slavia (Na-
rodni trida 1) besuchen (Café Creme 1,50 €). 
Oder mit der Straßenbahn ins nahe Eisho-
ckey-Stadion fahren. Sparta Prag spielt sehr 
gut und die Fans sind begeistert. 

tv14 Top-Tipps 
Flug: ab Köln/Bonn ab 118 € 
(tel. 01805 955 855, www.germanwings.de) 
Unterkunft: Comfort*** DZ/F ab 28 € p.P., 
20 Straßenbahnminuten zur City (Dertour) 
Eintrittskarten Eishockeyspiele: ab 25 € 
(www.spartaprag.cz) 
Infos unter: www.prag.cz 
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TEKST 9 

 
Frei, wenn andere 
arbeiten müssen 
 

 1  Sonntag früh, sieben Uhr. Judith emp-
fängt an der Rezeption des Hotels die ers-
ten Gäste zum Frühstück. Sie ist seit fünf 
Uhr morgens auf den Beinen. Judith macht 
eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau. 
„Mein absoluter Traumjob“, sagt sie. „Des-
halb habe ich keine Probleme, sonntags ar-
beiten zu müssen. Als ich die Ausbildung 
begann, wusste ich, was auf mich zu-
kommt.“ Mindestens zwei- bis dreimal im 
Monat hat sie am Sonntag Dienst. 

 2  Doch nicht immer muss Judith dafür früh 
aufstehen. Wenn sie in der Hotelbar arbei-
ten muss, fängt sie erst um 17 Uhr an. Dann 
muss sie so lange bleiben, bis die letzten 
Gäste gegangen sind. „Meistens komme ich 
dann erst so gegen vier Uhr ins Bett“, er-
zählt sie. Es hängt von ihrem Dienstplan ab, 
ob sie am Wochenende ausgehen oder sich 
mit Freunden treffen kann. „Ich habe frei, 
wenn die anderen arbeiten müssen. Darum 
habe ich viele alte Freunde verloren. Heute 
habe ich vor allem Bekannte und Freunde, 
die in Hotels und Restaurants arbeiten.“ 

 3  Auch in diesen Betrieben gibt es fünf 
Arbeitstage in der Woche. Wenn Judith am Wochenende arbeitet, dann hat sie danach an 
zwei ganz normalen Werktagen frei. Das gefällt ihr gut. „So kann ich viel mehr machen als an 
einem Wochenende“, findet sie. „Zum Beispiel zum Arzt oder zum Friseur gehen oder Einkäu-
fe machen.“ 

 4  Und wenn sie dann doch mal an einem Sonntag frei hat? Dann kann sie ausschlafen, geht 
mit ihren Eltern essen oder lernt für ihre Abschlussprüfung. In drei Monaten wird sie ihre Aus-
bildung beenden. 

 
nach: Juma 
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1p  23 „Mein absoluter Traumjob“ (alinea 1) 
Wat blijkt hieruit? 
A Een baan in een hotel is heel anders dan Judith gedacht had. 
B Een baan in een hotel lijkt Judith al heel lang geweldig. 
C Judith had nooit gedacht dat ze een baan in een hotel zou kunnen krijgen. 
 

1p  24 Hoe vindt Judith het volgens alinea 1 dat ze op zondag moet werken? 
Ze vindt het 
A heel erg prettig. 
B helemaal niet erg. 
C tamelijk vervelend. 
 

1p  25 Wat wordt er in alinea 2 verteld over het uitgaansleven van Judith? 
A Ze gaat uit als ze vrij heeft. 
B Ze gaat vaak nog na haar werk uit. 
C Ze heeft bijna nooit meer tijd om uit te gaan. 
 

2p  26 In alinea 2 vertelt Judith over haar contacten met vrienden. 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of ze juist of onjuist zijn. 

1 Judith is veel van haar oude vrienden kwijtgeraakt. 
2 Judith gaat elk weekend met vrienden uit. 
3 Judith’s nieuwe vrienden werken vaak ook in de horeca. 
4 Judith’s vrienden zijn jaloers omdat ze zo vaak vrij heeft. 
 

1p  27 Wat is volgens Judith het voordeel van vrije doordeweekse dagen? (alinea 3) 
A Het is dan overal veel rustiger omdat anderen moeten werken. 
B Omdat alles dan open is, hoeft ze zich niet te vervelen. 
C Ze kan dan allerlei dingen doen die op zondag niet kunnen. 
 

1p  28  Hoe lang duurt het nog voordat Judith haar opleiding afgerond heeft? (alinea 4) 
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TEKST 10 
 

 

Tobias ist der Größte 
Seine Mitschüler reichen ihm bis zur 
Brusthöhe. Wenn er durch eine Tür geht, 
muss er sich bücken. Tobias, 13, lebt auf 
großem Fuß. 

 1  Genau genommen hat er Schuhgröße 50 und ist 
er fast zwei Meter groß. Seiner Mutter ist er schon 
lange über den Kopf gewachsen. „Als er geboren 
wurde, war er ein ganz normal großes Baby. Später 
wuchs er dann aber schneller als andere Kinder“, er-
innert sie sich. „Bei einer Untersuchung wurde he-
rausgefunden, dass er später 2,16 m groß sein wird.“ 

 2  „Alles was Tobias braucht, muss einzeln gemacht 
werden und ist deshalb besonders teuer“, stöhnt sei-
ne Mutter. Seine Hosen bestellt sie aus einem be-
sonderen Katalog. Einmal konnte er zwei Wochen 
nicht zur Schule gehen, weil seine neuen Schuhe 
noch nicht fertig waren. 

 3  Tobias sieht das alles ganz einfach, denn für ihn hat 
seine Größe auch Vorteile. „In der Schule haben viele Re-
spekt vor mir. Auf dem Klassenfoto sehe ich aus wie ein 
Lehrer“, erklärt er. Sein Lieblingsfach ist natürlich Sport. 
Im Hochsprung wurde er Schulmeister. Allerdings musste 
er bei den älteren Jahrgängen starten. Seine Lehrer fan-
den das einfach fairer. 

 
nach: Juma

 
1p  29 Tobias is bijna twee meter lang. (alinea 1) 

Waardoor vermoedde zijn moeder al vroeg dat hij erg lang zou worden? 
A Bij de geboorte was hij al extreem lang. 
B Hij groeide sneller dan gemiddeld. 
C Op jonge leeftijd had hij al grote voeten. 
 

1p  30 Hoe komt Tobias’ moeder aan kleding voor haar lange zoon? (alinea 2) 
A Ze bestelt zijn kleding bij een postorderbedrijf. 
B Ze koopt zijn kleding in een speciaalzaak. 
C Ze maakt al zijn kleding helemaal zelf. 
 

1p  31  Over welk voordeel van lang zijn zegt Tobias iets in alinea 3? 
 

1p  32 Tobias werd kampioen hoogspringen van zijn school. (alinea 3) 
Bij welke groep deed hij aan het kampioenschap mee? 
A bij de hogere klassen 
B bij de leraren 
C bij zijn eigen klas 
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TEKST 11 
 
 

Stoff für Zoff1)
 

Das unordentliche Zimmer, die neuen Klamotten 
oder die schlechten Noten in der Schule – es gibt 
genug Anlässe für Zoff mit den Eltern. Juma sprach 
darüber mit Andreas (17). 
 „Von meinem Taschengeld kann ich mir kaufen, was 
ich will“, findet Andreas. Auch zum Anziehen. Das sind 
vor allem sehr weite Hosen, wobei der Schritt2) bis auf 
die Knie hängt. Solche Hosen findet seine Mutter 
schrecklich. „Junge, zieh doch mal was Schönes an“, 
sagt sie darum oft. Aber Andreas hört nicht auf seine 
Mutter. „Das ist eben mein Stil“, verteidigt er sein Aus-
sehen, „und ich ändere diesen Stil für niemanden, auch 
nicht für meine Mutter.“ Die Mutter nimmt es inzwischen 
mit Humor: „So gehe ich mit dir nicht aus dem Haus“, 
sagt sie manchmal. Andreas lacht darüber. Denn bis 
jetzt hat die Mutter ihn noch nie zuhause gelassen.
 
           nach: Juma 
 
 
 
noot 1: Zoff = ruzie 
noot 2: der Schritt = het kruis (van een broek) 
 
 
 

1p  33 Waarover heeft Andreas een conflict met zijn moeder?  
A over zijn grote mond 
B over zijn uiterlijk 
C over zijn zakgeld 
 

1p  34 „Andreas lacht darüber.“  
Waarom? 
A Hij gaat liever zonder z’n moeder over straat. 
B Hij is bang dat hij voor gek loopt met z’n moeder. 
C Hij weet dat zijn moeder het niet echt meent. 
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TEKST 12  
 

CATHY UND DIE DELPHINE – EINE LIEBESGESCHICHTE 

Sie streichelt sie, sie füttert sie, sie ist immer für sie da. Im blauen Wasser vor der Pazifik-
lnsel Moorea lebt eine Frau mit Delphinen, passt auf sie auf – wie eine Mutter. 

 1  Seit sechs Jahren betreut die amerikani-
sche Tierpflegerin Cathy an der Küste der 
Insel Moorea in 
Französisch-
Polynesien vier 
Delphine: Haeto 
(„Der Held“), 
Kina („Die 
Mondgöttin“), 
Koa („Der Un-
abhängige“) 
und Lokai, der 
übersetzt „alle 
zusammen“ 
heißt, weil er 
die Familie bei-
sammen hält. 
Die Tiere sind 
so zahm und an 
die Menschen gewöhnt, dass sie in Freiheit 
gar nicht überleben würden. 

 2  Die Lagune gehört zu einem Ferienpark, 
die 98 Bungalows stehen auf Pfeilern im 

Wasser. Dreimal am 
Tag dürfen Gäste mit 
den Delphinen spie-
len, tauchen und 
schwimmen (eine 
halbe Stunde kostet 
80 Dollar). Cathy 
passt auf, dass ihre 
Tiere freiwillig den 
Kontakt suchen: 
„Wer keine Lust hat, 
schwimmt ans Ende 
der Lagune“. Was 
sie am meisten freut: 
„Wer mit Delphinen 
gespielt hat, ist da-
nach so begeistert, 

dass er alles tut, um die Tiere zu schützen“. 
 

nach: FERNSEHWOCHE
 

 
 

1p  35  Van welke van de vier dolfijnen weet je zeker dat het een vrouwtje is? (alinea 1) 
 

1p  36 Wat zou er gebeuren als deze dolfijnen vrijgelaten zouden worden? (alinea 1) 
A Ze zouden agressief worden. 
B Ze zouden naar hun soortgenoten zwemmen. 
C Ze zouden snel doodgaan. 
 

1p  37 Waarop let Cathy als de gasten bij de dolfijnen in het water zwemmen? (alinea 2) 
A Dat alle dolfijnen even vaak geknuffeld worden. 
B Dat de dolfijnen nergens toe gedwongen worden. 
C Dat de dolfijnen niet door de gasten gevoerd worden. 
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TEKST 13 
 

1p  38 Wat beschrijft deze tekst? 
A een jaarlijkse traditie 
B een popfestival 
C een schoolreisje 
 

1p  39 Wat doen de Duitsers op de camping? 
A Ze doen eigenlijk vrij weinig. 
B Ze houden zich veel met sport bezig. 
C Ze proberen met Nederlanders in contact te komen. 
 

Pfingsten in Holland 

Treffpunkt. Autos beladen. Pro-
viant checken. Abfahrt! Das Ziel: 
Holland. Über Pfingsten nach Zand-
voort. Drei Tage Dünen, Frikadellen, 
und Dosenbier. Vorfreude: Ab auf 
die Autobahn Richtung Westen. 
Zweieinhalb Stunden Vollgas. Die 

Invasion der deutschen Wochenend-
Touristen. 
 Ankunft. Der selbe Campingplatz 
wie jedes Jahr. Anmelden an der 
Rezeption. Zum Glück ist die 
Stamm-Stelle noch frei. Autos ge-
parkt. Kofferraum auf. Klamotten 
raus. Die Musik ist laut. Zelt entfal-
tet.  
 Wo sind die Heringe? Erste Hin-
dernisse. Endlich stehen alle Nylon-
Iglus. Seewind. Möwen kreischen. 
Mini-Muscheln zwischen den Zehen. 
Das erste Bierchen. Jetzt sind wir 
wirklich da! 
 Kochen im Freien. Die Lieblings-
Konserven: Ravioli, „Frankfurter 
Knacker“ und Bohneneintopf. Sitzen. 
Quatschen. Leute gucken. Kibbeling 
und Matjes am Wagen. Zurück zum 
Zelt. Nachtgespräche unterm Ster-
nenhimmel. 
 Zeit verfliegt. Drei Tage sind um. 
Tschüß, Zandvoort! Bis Pfingsten 
2006. 

Thomas Richter
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ___________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
TEKST 1 
 

 1 A B C 
 
 
TEKST 2 
 

 2 A B C 
 

 3 A B C 
 

 4 voordeel 1: Een robot ..............................................................................................................  
 
voordeel 2: Een robot ..............................................................................................................  
 
 
TEKST 3 
 

 5 A B C 
 

 6 ................................................................................................................................................  
 

 7 Het elftal staat .........................................................................................................................  
 

 8 A B C 
 

 9 Toekomstplan 1: Ze wil ............................................................................................................  
 
Toekomstplan 2: Ze wil ............................................................................................................  
 

 10 A B C 
 

 11 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKSTEN 4 EN 5 
 

 12 A B C 
 

 13 ................................................................................................................................................  
 

 14 A B C

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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TEKST 6 
 

 15 A B C 
 

 16 Gero heeft ook nog posters van ...............................................................................................  
 

 17 A B C 
 

 18 A B C 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C 
 
 
TEKSTEN 7 EN 8 
 

 21 1 Je moet ................................................................................................................................  
 
2 Je moet ................................................................................................................................  
 

 22 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 9 
 

 23 A B C 
 

 24 A B C 
 

 25 A B C 
 

 26 Omcirkel juist of onjuist 
  1 juist onjuist 

2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
4 juist onjuist 
 

 27 A B C 
 

 28 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 10 
 

 29 A B C 
 

 30 A B C 
 

 31 Veel leerlingen ........................................................................................................................  
 

 32 A B C
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TEKST 11 
 

 33 A B C 
 

 34 A B C 
 
 
TEKST 12 
 

 35 ................................................................................................................................................  
 

 36 A B C 
 

 37 A B C 
 
 
TEKST 13 
 

 38 A B C 
 

 39 A B C 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 DUITS CSE BB 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en 
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, 
de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het 
centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere 

kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van 
iedere kandidaat. 
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2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de 
getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. 
Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het 
gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft 
dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij daardoor 
de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het beoordelingsmodel bij 
die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en 
beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is 
niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt 
bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere 
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting 
van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd gezag 
gegeven regels. 

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Duits CSE BB kunnen maximaal 43 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak Duits BB zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling blijkt dat 

het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is gebruikt, 
worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 

4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
TEKST 1  || 
 

 1 C 
 
 
TEKST 2  || 
 

 2 B 
 

 3 A 
 

 4 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit twee van de vier genoemde voordelen: 

 (Een robot) werkt nauwkeuriger / preciezer. 
 (Een robot) werkt foutloos. 
 (Een robot) wordt nooit moe. 
 (Een robot) kan meer “begrijpen”. 

 
Indien twee goed 2 
Indien één goed 1 
 
 
TEKST 3  || 
 

 5 B 
 

 6 maximumscore 1 
negen jaar 
 

 7 maximumscore 1 
(Het elftal staat) boven aan / op de eerste plaats / aan de top. 
 

 8 A 
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit twee van de volgende drie elementen: 

 (Ze wil) sport gaan studeren. 
 (Ze wil) met haar club promoveren / in een hogere divisie / klasse spelen. 
 (Ze wil) in de eredivisie / Bundesliga spelen. 

 
Indien twee goed 2 
Indien één goed 1 
 

 10 A 
 

 11 maximumscore 1 
het doel / de goal 
 
 
TEKSTEN 4 EN 5 || 
 

 12 A 
 

 13 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Iemand heeft ze losgelaten / uitgezet. 
 

 14 C 
 
 
TEKST 6  || 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 1 
(Gero heeft ook nog posters van) de Simpsons 
 

 17 B 
 

 18 B 
 

 19 B 
 

 20 A 
 
 
TEKSTEN 7 EN 8 || 
 

 21 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bevat de volgende twee antwoordelementen: 
• (Je moet) hulp bieden 1 
• (Je moet) je persoonlijke gegevens doorgeven 1 
 

 22 maximumscore 1 
Londen / London 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 9  || 
 

 23 B 
 

 24 B 
 

 25 A 
 

 26 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 onjuist 
 
Indien vier goed 2 
Indien drie goed 1 
Indien twee of minder goed 0 
 

 27 C 
 

 28 maximumscore 1 
drie maanden 
 
 
TEKST 10  || 
 

 29 B 
 

 30 A 
 

 31 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(Veel leerlingen) hebben respect voor hem / zien tegen hem op. 
 

 32 A 
 
 
TEKST 11  || 
 

 33 B 
 

 34 C 
 
 
TEKST 12  || 
 

 35 maximumscore 1 
Kina 
 

 36 C 
 

 37 B
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 13  || 
 

 38 A 
 

 39 A 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 8 juni naar de Citogroep. 
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Examen VMBO-BB 

2005 
2e tijdvak 

 
 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

14.00 - 15.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
TEKST 1 
 

1p  1 Wat is de kern van het verhaal van Tim? 
Tijdens een voetbaltoernooi 
A gebeurde er een stom ongelukje. 
B maakte hij voor zijn team de winnende goal. 
C verloor zijn team door een stomme fout. 
 

2p  2  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of ze juist of onjuist zijn. 
1 Alle leraren van Tim’s school waren aanwezig. 
2 Door dit incident werd Tim heel populair. 
3 Het team van Tim speelde een thuiswedstrijd. 
4 Tim was niet erg in vorm. 
 
 
 

Volltreffer 
Seit fünf Jahren spiele ich Fußball im Verein. Oft haben wir ein Turnier, 
wie auch letztes Wochenende: Es war ein Heimspiel und viele Leute 
von meiner Schule waren gekommen. Sogar meine strenge Deutsch-
lehrerin war da um uns anzufeuern. Ich gab natürlich mein Bestes und 
setzte alles daran, die Zuschauer zu beeindrucken. Ich war echt gut 
und schoss sogar ein Supertor! Wenig später spielte mir mein Freund 
Stefan einen Pass zu. Ich holte aus, der Ball flog und flog – und landete 
direkt auf dem Kopf meiner Deutschlehrerin! Die ging durch die Kraft 
des Aufpralles direkt zu Boden, 1:0 für mich! Wie schrecklich! Zum 
Glück ging zwar nur ihre Brille kaputt, aber seitdem hasst sie mich noch 
mehr und ich werde von allen ausgelacht!            Tim (16) 
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TEKST 2 
 
 

Stoff für Zoff1)
 

Das unordentliche Zimmer, die neuen Klamotten oder die schlech-
ten Noten in der Schule – es gibt genug Anlässe für Zoff mit den El-
tern. Juma sprach darüber mit Michaela (16). 

 1  Michaelas Zimmer sieht aus, als 
ob der Blitz eingeschlagen ist. Auf 
dem Fußboden liegen Pullover, 
Hosen und Strümpfe. Dazwischen 
einige Hefte, Schminksachen, lee-
re Tüten und Getränkedosen. Die 
Unordnung stört Michaela nicht. 
„Aufräumen? Nein, danke! Ich ge-
he lieber raus und treffe mich mit 
Freunden. Oder ich gucke Fern-
sehen“, sagt sie kühl über das 
Chaos. Ihre Mutter findet den An-
blick schrecklich. Aber was tun? 

„Selbst das Zimmer aufräumen? 
Das sehe ich nicht ein“, sagt die 
Mutter. 

 2  Darum kam es zwischen beiden 
immer wieder zum Streit. Manch-
mal knallten dabei sogar die Tü-
ren. Inzwischen haben beide ei-
nen Kompromiss gefunden: In ih-
rem Zimmer darf Michaela auf-
räumen, wann sie will. In den an-
deren Zimmern muss sie dagegen 
Ordnung halten. 

     nach: Juma 
noot 1: Zoff = ruzie 

 
 

2p  3 Michaela doet liever andere dingen dan haar kamer opruimen. (alinea 1) 
 Schrijf twee dingen op. 

 
2p  4 Michaela en haar moeder waren het er niet over eens hoe Michaela’s kamer er uit zou 

moeten zien. 
 Welke afspraken hebben ze gemaakt? (alinea 2) 

 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of ze juist of onjuist zijn. 
1 Michaela mag geen TV kijken als haar kamer rommelig is. 
2 Michaela mag zelf bepalen wanneer ze haar kamer opruimt. 
3 Michaela moet ervoor zorgen dat buiten haar eigen kamer het huis netjes blijft. 
4 Michaela’s moeder controleert of Michaela haar kamer goed opruimt. 
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TEKST 3 

 
 1  Erst haben die beiden nur in der Zei-

chensprache miteinander „geredet“ und da-
bei Spaß gemacht – mehr war da nicht. 
Kerstin und Andreas haben sich manchmal 
in den Pausen getroffen. Sie gingen in ver-
schiedene Klassen, hatten keine gemein-
samen Freunde und trafen sich mit anderen 
Cliquen. Andreas kommt nur zum Unterricht 
in die Bayerische Schule für Gehörlose in 
München. Seine Familie wohnt hier. Kerstin 
dagegen stammt aus Stuttgart und wohnt 
im Internat.  

 2  Richtig gefunkt hat es zwischen den 
beiden bei der Disko, die es regelmäßig im 
Clubhaus gibt. Gehörlose können die Musik 
zwar nicht hören, aber sie können die Musik 
fühlen, vor allem die Bässe, wie zum Bei-
spiel bei „Heavy Metal“ Musik. „Das war ei-
ne richtig romantische Situation. Wir sind 
uns näher gekommen, als Andreas zum 
ersten Mal ‚Ich liebe dich' gesagt hat“, sagt 
Kerstin strahlend. Immer wieder überra-
schen sie sich mit Kleinigkeiten: Freund-
schaftsbänder oder rote Rosen zum Bei-
spiel. Nur mit Liebeserklärungen und ande-
ren persönlichen Dingen warten sie, bis sie 
allein sind. „Es braucht ja niemand anders 
zu wissen, was wir uns alles sagen wollen,“ 
erklärt Andreas. 

 3  Sie sehen sich täglich und sind auch an 
vielen Wochenenden zusammen. Trotzdem  
 
 

schreiben sie sich dauernd Liebesbriefe 
und E-Mails und hängen ewig am Schreib-
telefon. „Dafür haben wir einen Geheimco-
de entwickelt“, verrät Andreas, „um uns zu 
erkennen. Wir können ja nicht hören, wer 
am Telefon ist.“ 

 4  Noch können sie ihre ganze Freizeit 
gemeinsam verbringen: zusammen essen 
gehen, Freunde treffen, Tennis spielen. 
Obwohl, manchmal gibt’s auch Streit, meis-
tens wegen des Fussballs. Denn Andreas 
liebt Sport über alles. Er spielt auch selbst. 
Kerstin würde lieber noch mehr gemeinsam 
machen. Beide wissen, dass sich dieses 
Problem ganz von alleine lösen wird. Dann 
bleiben nur noch gemeinsame Wochenen-
den und Urlaub, denn Kerstin hat gerade 
das Abschlussexamen gemacht. Sie be-
ginnt eine Ausbildung als Bürokauffrau in 
Nürnberg. Andreas hat noch ein Jahr in 
München vor sich. Anschließend möchte er 
eine Ausbildung bei BMW machen. Danach 
plant er den Besuch der Wirtschaftsschule 
für Gehörlose in Essen. 

 5  Gemeinsamen Urlaub haben die beiden 
auch schon ausprobiert. In den Ferien wa-
ren sie zu zweit in Berlin. Noch heute den-
ken sie oft an die schöne Zeit zurück. Ihr 
nächstes gemeinsames Ziel ist Griechen-
land, denn zusammenbleiben, das wollen 
sie auf jeden Fall. 

 
nach: Juma  

  Liebe 
ohne Worte
Gesucht und 
gefunden: Kerstin 
(18) und Andreas 
(17) sind frisch 
verliebt. 
Eigentlich ganz 
normal. Nur, dass 
sie sich nie „Ich 
liebe dich“ ins 
Ohr flüstern kön-
nen. Sie sind 
nämlich gehörge-
stört. 
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1p  5 Kerstin en Andreas gaan naar dezelfde school die ook een internaat heeft. (alinea 1) 
Waar wonen ze? 
A Kerstin en Andreas wonen allebei in het internaat. 
B Kerstin en Andreas wonen allebei thuis. 
C Kerstin woont in het internaat en Andreas woont thuis. 
D Kerstin woont thuis en Andreas woont in het internaat. 
 

1p  6 „Nur ... sind.“ (alinea 2) 
Waarom wachten ze tot ze alleen zijn?  
A Ze willen niet dat anderen zien wat ze tegen elkaar “zeggen”. 
B Ze willen nog even geheim houden dat ze verliefd zijn.   
C Ze zijn bang dat ze uitgelachen zullen worden. 
 

1p  7 „Dafür haben wir einen Geheimcode entwickelt.“ (alinea 3) 
Waarom? 
A Om niet zo veel te hoeven typen. 
B Om te voorkomen dat anderen meelezen. 
C Om zeker te weten dat ze elkaar aan de lijn hebben. 
 

1p  8 „manchmal gibt’s auch Streit.“ (alinea 4) 
Kerstin en Andreas hebben wel eens ruzie  
A als Andreas niet met Kerstin uit eten wil gaan.  
B als Andreas te vaak met zijn vrienden uitgaat. 
C als Andreas te veel tijd aan voetbal besteedt. 
 

1p  9 „Beide ... wird.“ (alinea 4) 
Wat gaat er dan veranderen? 
A Andreas gaat binnenkort van school. 
B Kerstin en Andreas gaan binnenkort samenwonen. 
C Kerstin gaat binnenkort van school. 
 

1p  10 Wat wordt in de laatste alinea over de vakantie van Kerstin en Andreas gezegd? 
A Ze mogen volgend jaar voor het eerst samen op vakantie. 
B Ze willen binnenkort samen op vakantie naar Griekenland. 
C Ze zijn al een aantal keren op vakantie in Berlijn geweest. 
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TEKST 4
 

Der Deutsche 

Levi Strauss 
und sein blaues Wunder 
 

1 Weltweit werden pro Jahr etwa eine 
Milliarde Jeans verkauft. Unter den vie-
len Marken ist aber die Levi’s noch im-
mer der absolute Klassiker. Das „blaue 
Wunder“, wie die Hose oft von ihren 
Fans genannt wird, kann auf eine lange 
Geschichte zurückblicken. 
 
 

 2 Die Jeans sind nach ihrem Erfinder, Levi 
Strauss, genannt. Er wurde 1829 in But-
tenheim in Bayern geboren. Vor 152 
Jahren war Levi Strauss nach Kalifornien 
emigriert. Dort verkaufte er anfangs Tex-
tilien an die Goldgräber. Später begann 
er dann in seiner Firma auch Hosen 
mit Nieten auf den Taschen zu 
machen. Der erste Entwurf dieser 
Nietenhosen sah fast genau so aus, 
wie das heutige 501er Modell: fünf 
Taschen mit geknöpftem Hosen-
schlitz1). 
 

 3 Die Hosen wurden vor allem von 
Bauern, Eisenbahnern und Cowboys 
getragen, denn sie waren bequem, 
stark und praktisch. Als Levi Strauss 
damals die Hosen für die Cowboys 
produzierte, konnte er sicher noch nicht 
vermuten, wie beliebt sie einmal sein 
würden. Immer mehr Menschen wünsch-
ten sich diese Jeans. Mal waren es 
Hosen mit weiten Beinen und mal mit  

schmalen. Die Levi’s Jeans haben die verschie-
densten Moden überlebt. 

 
4 Obwohl die Levi’s von einem Deutschen 

erfunden wurde, dauerte es ziemlich lange, 
bevor die Hose in Deutschland bekannt 
wurde. Erst rund 1955 wurden Jeans in 
Deutschland langsam populär. Anfangs 
gab es hier die Levi’s Hose nur auf 
Märkten. Weil es so schwer war, an 
diese blauen Nietenhosen heran zu 
kommen, begann man auch hier die 

ersten Jeans zu produzieren.  
 

5 Heute hängen pro Person ungefähr fünf 
Jeans in deutschen Kleiderschränken. Die 

Jeans werden heutzutage in Deutschland, 
anders als in den meisten Ländern, als Ar-
beitskleidung im Büro oder als Kleidung in 
der Schule akzeptiert. 
 

nach: Aktuell

 
 

noot 1: Hosenschlitz = gulp 
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2p  11  Hoe wordt in alinea 1 de Levi Jeans ook genoemd? 
 Schrijf twee begrippen over uit dat stukje van de tekst. 
 

1p  12 Levi Strauss emigreerde naar Amerika. (alinea 2) 
Waarmee verdiende hij in het begin zijn geld? 
A Met het maken van stevige tassen. 
B Met het verkopen van stoffen. 
C Met het zoeken naar goud. 
 

3p  13  Wat waren de kenmerken van de eerste spijkerbroek? (alinea 2) 
 Noem drie kenmerken. 
 

1p  14 Voor wie waren de broeken van Levi Strauss eigenlijk bedoeld? (alinea 3) 
voor 
A boeren 
B cowboys 
C goudzoekers 
D spoorwegwerkers 
 

1p  15 „Mal … überlebt.“ (alinea 3) 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
A Door de jaren heen bleef de spijkerbroek populair. 
B In bepaalde periodes was de spijkerbroek uit de mode. 
C Van het oorspronkelijk model van de spijkerbroek is nooit afgeweken. 
 

1p  16 Wat wordt in alinea 4 verteld over de spijkerbroek? 
A Duitsland was het eerste land dat spijkerbroeken importeerde. 
B Er gingen jaren voorbij voordat de spijkerbroek ook in Duitsland populair werd. 
C Vanuit Duitsland werd de spijkerbroek over de hele wereld bekend. 
 

1p  17 Wat maakt de laatste alinea duidelijk? 
In Duitsland 
A geldt de spijkerbroek alleen als vrijetijdskleding. 
B kopen de mensen gemiddeld vijf spijkerbroeken per jaar. 
C kun je in het dagelijks leven meestal een spijkerbroek dragen. 
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TEKST 5 
 

1p  18 Vicky krijgt allerlei adviezen in verband met haar examenangst.  
Wat is het nut daarvan? 
A Wat ze geleerd heeft komt weer boven. 
B Ze doet minder lang over het maken van het examen. 
C Ze heeft minder voorbereidingstijd nodig. 
 
 
 
Wie Angst vor 
Prüfungen 
überwinden? 

Was kann ich gegen Prüfungs-
angst tun? Bevor ich eine Ar-
beit schreibe, kenne ich den 
Stoff, der geprüft wird, super-
gut. In der Arbeit habe ich dann 
alles wieder vergessen, weil ich 
solche Angst habe. Was kann 
ich dagegen tun? 

Vicky, 16 
 
Liebe Vicky, dein Brief ist kurz, 
präzise und ernst. Viele jammern 
über Prüfungsangst, weil sie ein-
fach zu wenig lernen. Dir glaube 
ich, dass du gut vorbereitet bist. 
Weißt du, in deiner Angst ist dein 
Kopf vom Körper abgeschnitten. 
Es ist also wichtig, dass du at-
mest  und dein Gehirn mit Sauer-
stoff versorgst. Wenn du vor dei-
ner Arbeit sitzt, dann atme tief 
durch. Stell dir dabei ein Bild vor, 
das dich entspannt. Schwimmen 
im Meer im letzten Urlaub oder 
ein paar Takte aus deiner Lieb-
lings-CD. Was immer dir gefällt, 
ist okay. Und wenn du’s ganz si-
cher machen willst, such dir einen 
Talisman, den du in der Hand 
hältst. Das ganze muss nur eine 
Minute dauern. Aber in dieser 
kurzen Zeit kommst du sozusagen 
wieder in dein Gleichgewicht, dein 
Gehirn wird mit Sauerstoff ver-
sorgt – und der gelernte Stoff ist 
wieder da. 
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TEKST 6 
 

1p  19  Van welke tekenfilmserie wordt vandaag het laatste deel uitgezonden? 

 

6.30 – 9.35 Trickserien  
9.35  Riesenärger mit Ralf (ab 3)  41-588-027 
9.45  George Shrinks (ab 3) Trickserie  34-255-718 

10.15  SOS Team International (ab 6)  78-680-669 
10.40  Birdz (ab 6) Trickserie  23-447-805 
11.10  Bob Morane (ab 10) Trickserie  23-468-398 
11.40  Die Tex Avery Show (ab 6) (Wh.)  50-985-553 
11.55  Doug (ab 8) Trick (v. gestern)  54-828-602 
12.20  Disneys Pepper Ann (ab 6)  85-833-350 

  Trickserie (Wh. von gestern)  
12.40  KlugBeißer Kindermagazin  20-874-114 
12.45  Darkwing Duck (ab 8)  78-783-008 

  Trickserie (Wh. von gestern)  
13.10  Chip & Chap (ab 6) Trick (Wh.)  76-598-195 
13.35  Die drei Bären (ab 3) Trickserie  28-801-553 
14.00  CatDog (ab 5) Trickserie  17-815-534 

  Kampf der Giganten. Letzte Folge  
14.30  Benjamin Blümchen (ab 3)  17-823-553 
15.00  Winnie Puuhs Bilderbuch (ab 3)  17-824-282 
15.30  Disneys Dschungelbuch-Kids (ab 6)  

  START Disney-Trickserie,  44-040-244 
  USA 1998/99. 21 Folgen. Jew. Mo.-Fr.  

15.55  Immer Ärger mit Newton (ab 6) 86-790-534 
  START Trickserie, Kanada/DtI.1997/98  
  39 Folgen. Jeweils Mo.-Fr.  

16.35  Extreme Dinosaurs (ab 6) Trick  16-124-640 
17.00  Die Biber-Brüder (ab 6) Trick  82-068-669 
17.25  Die Tex Avery Show (ab 6) Trick  70-211-602 
18.00  Darkwing Duck (ab 8) Trickserie  28-023-824 
18.25  Chip & Chap (ab 6) Trickserie  12-968-553 
18.55  Disneys Pepper Ann Trickserie  38-359-447 
19.20  Doug (ab 8) Trickserie  95-835-060 
19.50  Oggy & die Kakerlaken (ab 6)  68-132-486 

  Trickserie. Frkr. / Dtl.1997/98. Kater in  
  Dosen / Zahn um Zahn / Der Blob  
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TEKST 7 

Sie tragen Markenkleidung, und auch Handys 
sind normal. Doch das ist alles nur Schein. Vielen 
Mädchen und Jungen, die in der „Jenfelder Kaf-
feekanne“ in Hamburg zu essen und zu trinken 
bekommen, geht es in ihren Elternhäusern wirk-
lich schlecht. 
 

 1   „Einmal Käse bitte – und Schokoladenmilch 
dazu“, flüstert das kleine Mädchen. Es ist zwar 
schon sieben Jahre alt, kann aber kaum über den 
Tischrand blicken. Petra Klawitter (28), die nette 
Bedienung, belegt ein Brötchen und gießt eine Tas-
se voll. Vorsichtig trägt das Mädchen beides zum 
Tisch, beißt in das Brötchen und trinkt die Tasse in 
einem Zug leer. 

 2  Zufrieden macht sich die Kleine kurz darauf auf 
den Weg in die Schule. Sie geht vorbei an einem 
Hochhaus aus grauem Beton. Ihr Blick geht in die 
Höhe und bleibt an den dunklen Fenstern der elter-
lichen Wohnung hängen. Die Mutter ist schon aus 
dem Haus. Sie geht für 285 Euro im Monat putzen. 
Der arbeitslose Vater schläft noch... 

 3  Nichts Ungewöhnliches im Hamburger Stadtteil 
Jenfeld. Hier lebt fast jeder fünfte Einwohner ohne 
festes Einkommen. Oft haben die Eltern akzeptiert, 
dass sie keine neue Arbeit finden. Kinder haben am 
meisten darunter zu leiden. Wenn das Geld knapp 

wird, ist das Essen einseitig: Nudeln mit Zucker     
oder Tütensuppen gibt’s dann, besonders am Ende 
des Monats. 

 4  Zum Glück gibt es die „Jenfelder Kaffeekanne“, 
vom Verein „Aktive Nachbarschaft Jenfeld“ und der 
Gemeinde Hamburg. In einem früheren Supermarkt 
bietet die „Kaffeekanne“ Frühstück und Mittagessen 
für 6- bis 19-Jährige an. „Zu uns kommen morgens 
50 bis 60 Kinder, mittags sind es noch einmal so 
viele“, berichtet Hans Berling, Sozialpädagoge und 
Leiter des Vereins. „Das Frühstück bieten wir an, 
weil Lehrer uns erzählten, dass viele Schüler mor-
gens mit leerem Magen zum Unterricht kommen“. 

 5  Von diesem Projekt haben zwei Gruppen von 
Menschen Vorteil: Kinder, die zu Hause nicht genug 
oder zu einseitiges Essen bekommen und Frauen 
wie Petra Klawitter, die in der „Kaffeekanne“ einen 
Job gefunden haben. Sie arbeiten in der Küche und 
können auch noch eine Ausbildung machen. 

 nach : Tina

Hilfe für 
Kinder

in Not 
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1p  20 „Sie … schlecht.“ (bijschrift onder foto) 
Wat wordt hier over de kinderen uit de wijk Jenfeld in Hamburg gezegd? 
A Die lijken het goed te hebben, maar dat is niet zo. 
B Die lijken het in de “Jenfelder Kaffeekanne” gezelliger te vinden dan thuis. 
C Die lijken merkkleding en mobieltjes belangrijker te vinden dan eten en drinken. 
 

1p  21 „das kleine Mädchen“ (alinea 1) 
 Waaruit blijkt dat het meisje klein is? 

 
1p  22 Wat wordt in alinea 2 over de ouders van het meisje verteld? 

A Beide ouders werken. 
B Beide ouders zijn werkloos.   
C Moeder is werkloos, vader werkt. 
D Moeder werkt, vader is werkloos. 
 

1p  23 Wat is de kern van alinea 3? 
A De gezinnen krijgen vaak te weinig hulp.  

B De kinderen krijgen vaak ongezond eten. 
C De ouders hebben vaak geen tijd om te koken. 
 

1p  24  Wie waarschuwden Hans Berling dat veel kinderen ’s ochtends met een lege maag de 
deur uit gaan? (alinea 4) 

 
2p  25  Welke voordelen heeft Petra Klawitter van dit project? (alinea 5) 

 Noem twee dingen. 
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TEKST 8
 

Womit Jugendliche die Wände ihrer Zimmer dekorieren 

 1   Ich bewahre einfach alles auf. Mein Zimmer 
ist das reinste Museum. Alle Dinge hier haben 
eine besondere Bedeutung für mich. Was mir 
gut gefällt, sammle ich und hänge es an die 
Wand. Doch am besten gefällt mir die Rock-
Gruppe Bon Jovi, vor allem der Sänger John 
Francis Bongiovi. Deshalb habe ich die meisten 
Fotos und Poster von ihm. 

 

 2 Als ich früher ein Hochbett 
hatte, war die ganze Wand 
um das Bett voll mit Postern 
von Bon Jovi. Heute habe ich 
die Poster immer noch genau 
so hängen, doch das Hoch-
bett steht nicht mehr. So 
konnte ich noch viel mehr 
aufhängen. Alles, was nicht 
von der Wand fällt, bleibt 
hängen. Es kommen nur 
neue Sachen dazu, denn ich 
kann die alten Sachen ein-
fach nicht wegwerfen. 

 3  Ich habe vor etwa fünf bis sechs Jahren mit 
dem Dekorieren angefangen, als John Bongiovi 
sein erstes Solo-Album aufgenommen hat. Von 
da an habe ich mir alle Zeitschriften gekauft, wo 
auch nur der kleinste Artikel über Bon Jovi drin 
stand. Dann habe ich mir alle Artikel aus den 
Zeitschriften ausgeschnitten und auch schön in 
Alben eingeklebt oder an die Wand gehängt. In 
dieser Zeit hatte ja jeder so seinen Liebling un-
ter den Stars, und bei mir war das eben Bon 
Jovi. Die Musik ist klasse und die Jungs sehen 
auch noch gut aus. 

 
 4  Natürlich habe ich fast alle CDs und sogar 

Videos! Früher habe ich einiges an Geld für 
CDs und Zeitschriften ausgegeben, doch inzwi-
schen habe ich schon fast alles und mein Zim-
mer ist voll. Für Konzertkarten gebe ich auch 
heute noch viel Geld aus. Konzerte sind ja nicht 
so oft – leider! Zum Glück gibt es aber auch 
noch Berichte im Fernsehen. 
 

nach: Juma 
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1p  26  Waarom vergelijkt Annika haar kamer in alinea 1 met een museum? 
 

1p  27 Wat is er in Annika’s kamer veranderd? (alinea 2) 
Ze had vroeger 
A alleen Bon Jovi-posters. 
B een hoogslaper. 
C veel meer posters aan de muur. 
 

1p  28 Wat vertelt Annika in alinea 2 over de versiering van de muren van haar kamer? 
A Ze hangt het liefst oude posters op. 
B Ze laat oude posters hangen en hangt er nieuwe bij. 
C Ze vervangt de oude posters regelmatig door nieuwe. 
 

1p  29 Wanneer is Annika begonnen met het verzamelen van spullen van de band Bon Jovi? 
(alinea 3) 
A Vanaf de eerste cd die uitgebracht werd. 
B Vanaf de eerste cd van alleen de zanger. 
C Vanaf de oprichting van de band. 
D Vanaf het eerste concert van de band. 
 

1p  30  Hoe komt Annika aan haar posters? (alinea 3) 
 

1p  31 Waar geeft Annika tegenwoordig het meeste geld aan uit? (alinea 4) 
A cd’s en video’s 
B kaartjes voor concerten 
C tijdschriften 
 

1p  32 Wat zou Annika graag willen? (alinea 4) 
A Dat Bon Jovi vaker (live) zou optreden. 
B Dat Bon Jovi vaker op de TV te zien zou zijn. 
C Dat er meer over Bon Jovi geschreven zou worden. 
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TEKST 9

 
 
1p  33 Een gezin met drie kinderen van 9, 11 en 14 jaar oud wil een retourtje voor het hele 

traject van de Jenner-kabelbaan kopen. 
 Hoeveel geld zijn ze daarvoor kwijt? 

 
1p  34 Je wilt met de auto naar de Jenner-kabelbaan. 

Wat wordt er in de folder gezegd over het parkeren? 
A Een pendelbusje brengt je van de parkeerplaats naar de kabelbaan. 
B Er zijn maar weinig parkeerplaatsen voor gewone auto’s. 
C Je moet voor het parkeren betalen. 
 

1p  35 Je wilt een wandelpas kopen voor zeven dagen. 
Wat wordt daarover in de folder gezegd? 
A De pas is alleen maar geldig in het Berchtesgadener land. 
B Je moet een pasfoto inleveren. 
C Kinderen krijgen korting. 
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0000-0000 15  einde 

TEKST 10 
 

1p  36  Noem een klacht die je volgens de tekst kunt krijgen als je een nikkel-allergie hebt. 
 

 
 
 

Warum 
ist der Euro für manche 

Leute eine Qual? 

Genauer gesagt fassen manche Leute 
die 1-Euro- und 2-Euro-Münzen nicht so 
gerne an. Die bestehen nämlich zu 25 
Prozent aus Nickel. Und dagegen sind 
über 10 Prozent aller Frauen und etwa 6 
Prozent der Männer allergisch. Vor al-
lem Verkäuferinnen, die an den Kassen 
sitzen und eine Nickelallergie haben, 
klagen über Juckreiz und Ausschlag an 
den Händen. 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
TEKST 1 
 

 1 A B C  
 

 2 Omcirkel juist of onjuist. 
  1 juist onjuist 

2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
4 juist onjuist 
 
 
TEKST 2 
 

 3 1...............................................................................................................................................  
 
2...............................................................................................................................................  
 

 4 Omcirkel juist of onjuist. 
  1 juist onjuist 

2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
4 juist onjuist 

   
 
TEKST 3  
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C  
 

 7 A B C  
 

 8 A B C  
 

 9 A B C  
 

 10 A B C  
 

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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TEKST 4 
 

 11 Begrip 1: ..................................................................................................................................  
 
Begrip 2: ..................................................................................................................................  
 

 12 A B C  
 
 13 Kenmerk 1:...............................................................................................................................  

 
Kenmerk 2:...............................................................................................................................  
 
Kenmerk 3:...............................................................................................................................  
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C  
 

 16 A B C  
 

 17 A B C  
 
 
TEKSTEN 5 EN 6 
 

 18 A B C  
 

 19 ................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 7 
 

 20 A B C  
 

 21 Ze ............................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C  
 

 24 ................................................................................................................................................  
 

 25 Voordeel 1: Ze..........................................................................................................................  
 
Voordeel 2: Ze..........................................................................................................................  
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TEKST 8 
 

 26 Ze vergelijkt haar kamer met een museum omdat.....................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 27 A B C  
 

 28 A B C  
 

 29 A B C D 
 

 30 ................................................................................................................................................  
 

 31 A B C  
 

 32 A B C  
 
 
TEKSTEN 9 EN 10 
 

 33 ................................................................................................................................................  
 

 34 A B C  
 

 35 A B C  
 

 36 ................................................................................................................................................  
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit 
Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en 
bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 

en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en 
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, 
de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld 
aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de 
regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het 
centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig 
naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere 

kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van 
iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 

500040-2-628c  
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scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de 
getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. 
Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist 
aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest 
van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het 
gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt 
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is 
aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft 
dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij daardoor 
de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het beoordelingsmodel bij 
die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en 
beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is 
niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt 
bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere 
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting 
van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd gezag 
gegeven regels. 

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Duits CSE BB kunnen maximaal 43 scorepunten worden 
behaald. 
 
Voor het vak Duits BB zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling blijkt 

dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 
TEKST 1  ||  
 

 1 A 
 

 2 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 onjuist 
 
Indien vier goed 2 
Indien drie goed 1 
Indien twee of minder goed 0 
 
 
TEKST 2  || 
 

 3 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende twee elementen: 
• (uitgaan en) vrienden ontmoeten 1 
• televisie kijken 1 
 

 4 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 juist 
4 onjuist 
 
Indien vier goed 2 
Indien drie goed 1 
Indien twee of minder goed 0 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 3  || 
 

 5 C 
 

 6 A 
 

 7 C 
 

 8 C 
 

 9 C 
 

 10 B 
 
 
TEKST 4  || 
 

 11 maximumscore 2 
• der absolute Klassiker 1 
• das blaue Wunder 1 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 3 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de volgende drie elementen: 
De eerste spijkerbroek had: 
• spijkers 1 
• 5 zakken 1 
• een gulp met knopen 1 
 

 14 B 
 

 15 A 
 

 16 B 
 

 17 C 
 
 
TEKSTEN 5 EN 6   || 
 

 18 A 
 

 19 maximumscore 1 
CatDog 
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 7  || 
 

 20 A 
 

 21 maximumscore 1 
(Ze) kan nauwelijks over (de rand van) de tafel heen kijken. 
 

 22 D 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 1 
Leraren/school 
 

 25 maximumscore 2 
• (Ze) heeft werk / verdient er geld mee. 1 
• (Ze) kan een opleiding volgen / krijgt een opleiding. 1 
 
 
TEKST 8  || 
 

 26 maximumscore 1 
(Ze vergelijkt haar kamer met een museum omdat) ze van alles verzamelt / ze alles 
bewaart / uitstalt / ophangt / ze spullen verzamelt die een speciale betekenis / waarde 
voor haar hebben. 
 

 27 B 
 

 28 B 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Ze haalt ze uit tijdschriften. 
 

 31 B 
 

 32 A 
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Vraag Antwoord Scores

TEKSTEN 9 EN 10 || 
 

 33 maximumscore 1 
€50,- 
 

 34 C 
 

 35 B 
 

 36 maximumscore 1 
jeuk en / of uitslag (aan de handen) 
 
 
inzenden scores 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 
 

500040-2-628c* 

Pagina: 432Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400009-1-628o 

Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
1e tijdvak 

 
 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 26 mei
9.00 – 10.30 uur
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TEKST 1 
 

1p  1 Waar gaat het in deze tekst om? 
A Een beugel doet lang niet meer zo veel pijn als vroeger. 
B Het is tegenwoordig ‘in’ om een beugel te hebben. 
C Sommige beugels zijn mooier dan een tattoo of een piercing. 
 

 

Die Zahnspange 
Früher hatte man Zahnspangen zum herausnehmen. 
Dazu gab es eine Dose. In sie tat man die Zahn-
spange, wenn man etwas essen wollte oder zum 
Beispiel beim Sportunterricht. Das war ein bisschen 
blöd. Heute gibt es feste Zahnspangen. Sie sind viel 
praktischer und – voll im Trend! Nach Tattoos, Au-
genbrauen-Ringen und Bauchnabel-Ringen kommt 
jetzt die feste Zahnspange groß in Mode. Manche 
Leute mit gesunden Zähnen möchten eine feste 
Zahnspange haben, weil sie das 
schick finden. Aber Zahn-
spangen sind wirklich 
kein Modeschmuck. 
Zahnspangenträger 
müssen alle zwei 
Wochen zum 
Zahnarzt gehen. Er 
zieht die Spange 
fester. Und das tut 
manchmal weh. 
 
 
 

Auch Shaznay von All Saints 
trug eine Zahnspange
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TEKST 2 
 

1p  2  Waarvoor gebruikten de oermensen berkenhars voordat ze het als kauwgom 
gebruikten? 

 
1p  3 Waarom gingen de oermensen op berkenhars kauwen? 

A Het maakt het gebit schoon. 
B Het smaakt lekker fris. 
C Het werkt kalmerend. 
 
 

 
Urmensch: nie 
ohne Gummi! 

undgeruch nach dem Mam-
mutgenuss? Bah, dachten 

wohl schon die Neandertaler. 
Zahnbürsten waren noch nicht be-
kannt, aber die Urzeitmenschen 
wussten sich zu helfen. Sie erfan-

den schnell den Kaugummi. 
Das Material: 
Birkenrindenpech1. 
Eigentlich war es ja 
zuerst nur so eine 

Art Klebstoff. Die 
Neandertaler befestigten damit 
ihre Steinwaffen an Stöcken. 
Doch nach der Jagd muss wohl 
mal jemand gemerkt haben, dass 
das Pech eine reinigende und 
desinfizierende Wirkung hat. 
Ein Erfolg würde der Urzeit-
Kaugummi heute wohl nicht 
mehr sein. Der Geschmack 
erinnert an Schwarzwälder 
Schinken. Nicht ganz unsere 

Vorstellung von Frische. 
 

 
noot 1: Pech = hars 

 
 

M
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TEKST 3 
 
 
  

Morgens Mathe, 
abends Modeschau 

 
LUCA SCHMIDT, 17, IST AUF DEM WEG ZUM TOPMODEL 

DABEI ARBEITET SIE NOCH FÜRS EXAMEN 
 

 
 1  Es ist Freitag Nachmittag. 

An der Gesamtschule in 
Hamburg-Altona freuen sich 
alle aufs Wochenende. Für 
die meisten bedeutet das: 
Ausschlafen, Partys, Freizeit. 
Für eine von ihnen nicht: Lu-
ca Schmidt muss ihr Flug-
zeug kriegen – denn in Paris 
wartet die Welt der Mode auf 
sie. 

 2  Vor drei Jahren wurde die 
damals 14-jährige Schülerin 
mit den auffallend grünen 
Augen bei einem Stadtbum-
mel entdeckt. Seitdem hat 

sich ihr Leben total geändert. 
Sie wurde ganz plötzlich und 
schnell zu einem der weltweit 
gefragtesten Models und 
verdient etwa 10.000 Euro 
am Tag. 

 3  Luca gefällt ihr neues 
Leben. Ihr altes ganz aufge-
ben will sie dafür nicht. Weil 
sie nicht weiß, wie es weiter 
geht, geht sie weiterhin brav 
zur Schule. Im nächsten Jahr 
will sie ihr Examen machen. 
„Um beides zu schaffen 
muss ich im Privatleben 
manchmal schon Sachen 
streichen. Aber ich sehe das 
Modeln wie ein Hobby, in 
das ich eben viel Zeit inves-
tiere“, erklärt Luca.  

 4  Glücklicherweise haben 
ihre Auftraggeber Verständ-
nis für ihre Doppelrolle. Luca 
ist eben nur an schulfreien 
Tagen zu buchen. Da läuft 
sie Modeschauen, macht 
Werbefotos oder posiert für 
ein Titelbild. Stundenlanges 
Schminken und Frisieren, die 
teuersten Kleider! Und am 
Montag? Da ist sie wieder 
eine Schülerin von vielen. 
Trägt am liebsten Jeans, 

verbringt morgens so wenig 
Zeit wie möglich im Bade-
zimmer, plaudert mit ihren 
Freundinnen, studiert und 
schreibt Klassenarbeiten.  

 5  Kann man das Leben 
denn wirklich so leicht in 
normale Welt und Glamour-
welt trennen? Das von Luca 
anscheinend schon: „Wenn 
ich für Aufnahmen nach Pa-
ris fliege, steht am Flughafen 
eine Limousine bereit. Das 
gehört einfach dazu“, erzählt 
sie. „Wenn ich wieder in 
Hamburg lande, hoffe ich, 
dass meine Mutter oder mein 
Bruder Zeit hat, mich abzu-
holen, damit ich nicht mit 
dem Bus nach Hause fahren 
muss.“ 

 6  „Die meisten Mitschüler 
wissen, dass ich als Model 
arbeite. Das große Thema 
bin ich aber nicht. Inzwi-
schen finden es eigentlich 
alle ganz normal.“ Ihre bei-
den Brüder finden den Job 
ihrer Schwester cool – auch 
wenn die Modewelt sie nicht 
so sehr interessiert.  

 
aus: Young 
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1p  4 Luca brengt haar weekend anders door dan haar klasgenoten. (alinea 1) 
 Wat doet Luca? 

 
1p  5 Hoe werd Luca als model ontdekt? (alinea 2) 

A Ze deed mee aan een talentenjacht. 
B Ze viel op tijdens het winkelen. 
C Ze werd door haar klasgenoten aangemeld. 
 

1p  6 Wat is de kern van alinea 3? 
A Luca geeft modellenwerk meer aandacht dan school. 
B Luca kan modellenwerk en school niet combineren. 
C Luca vindt modellenwerk belangrijk, maar het blijft bijzaak. 
 

2p  7 „Glücklicherweise ... Doppelrolle.“ (alinea 4) 
 Wat wordt hier met “Doppelrolle” bedoeld? 

 Schrijf de twee “rollen” van Luca op. 
 

1p  8  Wanneer loopt Luca modeshows? (alinea 4) 
 

1p  9 „Da ist sie wieder eine Schülerin von vielen.“ (alinea 4) 
Waaruit blijkt dat? 
A Luca besteedt niet veel aandacht aan haar uiterlijk. 
B Luca geeft veel geld uit aan modieuze kleding. 
C Luca is altijd met haar make-up en haar kapsel bezig. 
 

1p  10 Wat vertelt Luca over haar reis van het vliegveld in Hamburg naar huis? (alinea 5) 
A Ze hoopt dat ze door haar familie afgehaald wordt. 
B Ze moet altijd gewoon met de bus. 
C Ze wordt opgewacht door een limousine met chauffeur. 
 

1p  11 Wat staat er in de laatste alinea over Luca’s klasgenoten? 
A Ze beschouwen Luca als de ster van de klas. 
B Ze doen veel moeite om Luca’s vriendin te worden. 
C Ze zien Luca als een gewone medeleerlinge. 
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TEKST 4 
 

1p  12 Je gaat met je ouders, je broer van 12 en je neefje van 5 naar de dierentuin in Bazel. 
 Wat moeten jullie betalen? 

 
 

Ein grosses Zooangebot, das gleichzeitig auch günstig ist 

Einzeleintritte 
• Kinder bis zu sechs Jahren bezahlen keinen Eintritt. 
• Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren   Fr. 12.- 
• Kinder von 6 bis 16 Jahren    Fr.   5.- 
• AHV-Bezüger, Rentner, IV-Bezüger, Behinderte, 
 Studenten, Schüler und Lehrlinge   Fr. 10.- 
• Familien (Eltern mit eigenen Kindern unter 20 Jahren) Fr. 27.- 

Kollektiveintritte 
Für Gruppen, Schulen und Kindergärten gelten besondere, 
günstigere Tarife. Wir informieren Sie gerne. 

Jahresabonnemente 
sind sinnvoll, wenn im Jahr mehrere Besuche geplant sind. 
Auch hierüber informieren wir Sie gerne. 
 
 
Wie Sie uns für weitere Informationen erreichen: 

Zoo Basel, Binningerstrasse 40, Postfach, CH-4011 Basel 
Telefon +41 61 295 35 35, Telefax +41 61 281 00 05 
www.zoobasel.ch
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TEKST 5 
 

1p  13 Waarom werd de man uit deze tekst aangehouden?   
A Hij had een paar boetes nog niet betaald. 
B Hij reed te hard. 
C Hij werd betrapt bij een inbraak. 
 
 

Hannover – Ausge-
rechnet auf dem 
Weg zur Geburt 
seines Kindes ist 
ein gesuchter Dieb 
in Hannover ge-
schnappt worden. 
Der 22-Jährige hat-

te es eilig, raste in 
eine Radarfalle. Die 
Polizisten hielten 
ihn an, ließen ihn 
aber nach einer 
Geldstrafe von 340 
Euro weiterfahren.

 

Dieb auf Weg ins 
Krankenhaus geblitzt
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TEKST 6 
 
 

 
 

Computerspiele: 
die Meister 

Mit Computern kann man vieles machen 
und man kann mit ihnen auch spielen. Für 
Computerspiele gibt es einen großen Markt. 
Viele Leute kaufen sie. Aber für manche 
Leute sind Computerspiele mehr als nur ein 
Freizeitspaß. Sie wollen richtig gut in ihrem 
Spiel sein und nehmen an Wettkämpfen teil. 
Sie sind Meister in ihrem Computerspiel. 
SCHUSS stellt euch zwei Experten vor. 
 
 

 1  Stefanie ist 16 und Meisterin in „Quake 
3“. Sie kennt die Krieger aus diesem Spiel 
natürlich genau und weiß, wie man sie am 
besten einsetzt. „Aber es ist wichtiger“, sagt 
sie, „die richtigen Tricks zu kennen.“ Sie 
glaubt, dass sie das Spiel besser kennt als 
die Programmierer. Sie kann das Spiel vier 
bis fünf Stunden spielen, ohne sich zu 
langweilen. Manchmal spielt sie im Internet 
gegen andere „Quake 3“- Spieler. Aber die 
meisten haben gegen Stefanie keine Chan-
ce. Am Wochenende besucht sie oft Turnie-
re. Ihr nächstes Ziel ist es, an einem inter-
nationalen Turnier von Professionals teilzu-
nehmen. Dort spielen die besten „Quake 3“- 
Spieler der Welt. Stefanie möchte unter die 
ersten Zehn kommen. 

 2  Erkan ist 17 und Meister in „Command & 
Conquer“. Manchmal trainiert er schon vor 
der Schule eine Stunde. Früher fanden es 
seine Eltern nicht gut, dass ihr Sohn seine 
ganze Freizeit vor dem Computer verbringt 
und Krieg führt. Sie wollten ihm den Com-
puter damals wegnehmen. Aber für Erkan 
ist bei dem Spiel nicht das Schießen das 
Wichtige, sondern die intelligente Strategie. 
Ihn interessiert, wie man hier Punkte macht. 
Richtige Waffen mag er nicht. Für ihn sind 
Computerspiele ein Sport und er möchte 
einmal als Profi mit ihnen sein Geld verdie-
nen. Seine Chancen sind gut: Im letzten 
Jahr hat er schon 5000 Euro bei Turnieren 
gewonnen. 

aus: Schuss 
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1p  14  Welk ander woord voor “Meister” (titel) wordt in de inleiding (“Mit Computern ... vor.”) 
 gebruikt? 
 

1p  15 Waaruit blijkt dat Stefanie erg trots op zichzelf is? (alinea 1) 
A Ze denkt dat ze “Quake 3” beter kent dan de makers. 
B Ze heeft nieuwe trucjes bij “Quake 3” bedacht. 
C Ze speelt “Quake 3” wel vier tot vijf uur per dag. 
 

1p  16 Stefanie wil meedoen aan een internationaal toernooi. (alinea 1) 
Wat wil ze bereiken? 
A Ze wil bij de beste tien komen. 
B Ze wil eerste worden bij de meisjes. 
C Ze wil wereldkampioen worden. 
 

1p  17 Erkans ouders vonden dat hij te vaak zat te computeren. (alinea 2) 
Wat wilden ze daaraan doen? 
A Ze wilden hem alleen op school laten computeren. 
B Ze wilden hem de computer afpakken. 
C Ze wilden hem maximaal een uur per dag laten computeren. 
 

1p  18 Erkan vindt geweld bij computerspelletjes niet belangrijk. (alinea 2) 
Waaruit blijkt dat? 
A Erkan houdt niet van echte wapens. 
B Erkan is het meest geïnteresseerd in veel geld verdienen. 
C Erkan vindt dat computerspelletjes niets met het echte leven te maken hebben. 
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M 

TEKST 7 
 

1p  19 Je hebt bij de kaartjesautomaat een kaartje gekocht en wilt met je pinpas betalen. 
 Waar moet je je pinpas insteken? 

 Schrijf in je uitwerkboekje de letter op die bij het juiste antwoord staat. 
 

1p  20 Je wilt drie dezelfde kaartjes hebben.  
 Welke toets gebruik je dan? 

 Schrijf in je uitwerkbijlage de letter op die bij het juiste antwoord staat. 
 
 
 
 
 
 
 
 Logo der Deutschen Bahn 

AG und des jeweiligen Ver-
kehrsverbundes 

Bildschirm; zeigt das ge-
wählte Angebot, Zahlungs-
mittel, tarifliche Hinweise, 
usw. 
 
 

Kartenleser für Geldkarte; 
nach und nach an allen 
Automaten in Betrieb 
 

Plustaste: mehrere Tickets 
auswählen und zusammen 
bezahlen 

Geldscheineingabe 
 
Geldscheinrückgabe 
 
 
Angebotstasten zur Aus-
wahl des gewünschten 
Angebotes (linke Tasten-
spalte Erwachsene, rechte 
Kinder/Azubi) 

Fahrtzielverzeichnis 
mit Zielen, Zielcodes und
Bedienungshinweisen 
 
 
 
Korrekturtaste; Vorgang
wird abgebrochen 
 

Sprachwahltaste für die
gewünschte Fremdspra-
che; z.Zt. noch nicht in
Betrieb 
 
 
Münzeinwurf 
 

10er-Tastatur 
zur Eingabe des Zielco-
des, usw. 
 
 
Ausgabeschacht 
für Tickets und Wechsel-
geld 
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TEKST 8 
 

3p  21 In deze tekst lees je over de Bilby, de Australische versie van de Paashaas. 
 Geef van de onderstaande beweringen in je uitwerkbijlage aan of deze juist of onjuist 

zijn. 
 
De Bilby heeft geen staart. 
De Bilby is een nachtdier. 
De Bilby is familie van het konijn. 
De Bilby komt oorspronkelijk uit Europa.  
De Bilby wordt nagemaakt van chocolade. 
 

 
 
 

Warum 
gibt es in Australien 
keinen Osterhasen? 

Hasen gibt es in Australien gar nicht. Die 
Bewohner ärgern sich schon genug über 
die unzähligen Kaninchen. Die wurden 
erst von Kolonisten aus Europa mitge-
bracht. Leider haben sich die Tiere mas-
senhaft vermehrt und ganze Landstriche 
kahlgefressen. Deshalb will sie keiner als 
Oster- und Frühlingsboten haben, auch 
nicht aus Schokolade! Dafür bekommen 
die Kinder in Australien Schoko-Bilbys. 
Der Bilby ist ein einheimisches Tier mit 
spitzer Nase und langem Schwänzchen. 
Der kleine Kerl ist mit dem Känguru ver-
wandt, hat auch einen Beutel. Tagsüber 
schläft er und nachts jagt er Insekten und 
Würmer. 
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TEKST 9 
 
 

 
 1  „Such und hilf!“ 

befiehlt Ulrike Lesmeister, 
und schon läuft Nick, der 
schwarze Schäferhund zu 
dem Trümmerhaufen1 
hinüber. Die Nase immer 
dicht am Boden sucht er 
zwischen den Steinen 
nach einem Menschen. 
Ulrike lässt ihn dabei kei-
ne Minute aus den Au-
gen. Plötzlich bellt Nick, 
ein Zeichen, dass jemand 
unter den Trümmern lie-
gen muss. „Das hast du 
fein gemacht“, lobt Ulrike 
den Vierbeiner und bückt 
sich. „Hallo? Ist dort je-
mand?“ Und dann kommt 
auch schon eine Hand mit 
einem Spielzeug für Nick 
aus dem Loch hervor. 
„Das machen wir im Trai-
ning immer so. Bei einer 
richtigen Suchaktion wür-
de er von mir eine Beloh-
nung bekommen“, erzählt 
die Rettungshundeführe-
rin.  

 2  Seit acht Jahren ist 
sie Mitglied im Techni-
schen Hilfswerk (THW) 
der Bocholter Einheit für 
Bergungseinsätze. Nach 
Hausexplosionen, Erdbe-
ben und bei groß ange-

legten Suchaktionen klin-
gelt bei Ulrike das Tele-
fon. Im Krankenhaus, wo 
Ulrike als Operations-
schwester arbeitet, wird 
sie jedes Mal problemlos 
freigestellt. Schnell hat 
sie ihre Sachen gepackt 
und macht sich dann mit 
ihrem Rettungshund und 
weiteren Rettungskolle-
gen auf den Weg zum 
Unglücksort. 

 3  An den Einsatz in 
Indien, wo Ende Januar 
2001 die Erde bebte, 
kann sich Ulrike noch gut 
erinnern. „In dem Krisen-
gebiet sah es aus wie im 
Krieg, alle Häuser waren 
kaputt. Wir hofften aber, 
noch Überlebende aus 
den Trümmern retten zu 
können.“ Das ist ihnen 
auch gelungen. Sie ha-

ben noch ein 
13-jähriges 

Mädchen 
und einen 

51-jähri-
gen Mann 
gefunden. 
 

 4  Einsätze sind anstren-
gend, an Schlaf ist kaum 
zu denken. Doch die 
schwere Arbeit ist schnell 
vergessen, wenn ein 
Mensch lebend aus den 
Trümmern geholt werden 
kann. „Das sind Glücks-
momente, die man nicht 
beschreiben kann“, sagt 
Ulrike. 

 5  Sie kam auf die Idee, 
sich mit einem Vierbeiner 
als Rettungshundeführe-
rin ausbilden zu lassen, 
nach dem Besuch einer 
Hundeausstellung in 
Dortmund, wo sie etwas 
über diese Arbeit gehört 
hatte. Zusammen mit 
ihrem Mann Michael be-
gann sie daraufhin die 
Ausbildung. Jedes Jahr 
müssen sie mit ihren 
Hunden erneut eine Prü-
fung ablegen. Inzwischen 
bildet Michael dort auch 
selbst Rettungshunde 
aus. 

 6  Jeden Sonntag fahren 
die beiden nach Hammin-
keln, wo das THW ein 
großes Übungsgelände 
besitzt. „Es sieht alles 
sehr echt aus, wie nach 
einem Erdbeben“, sagt 
Ulrike und macht sich für 
die nächste Übung mit 
Nick bereit: Zwei Kolle-
gen, die sich in den 
Trümmern versteckt ha-
ben, muss Nick noch fin-
den. 

aus: Tina

 
noot 1: Trümmerhaufen = puinhoop 

 
„Wir helfen, 
 wo andere 
 nicht mehr 
    weiter- 
  kommen“ 
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1p  22 „Plötzlich bellt Nick.“ (alinea 1) 
Waarom doet hij dat? 
Nick blaft 
A om de aandacht van een slachtoffer te trekken.  
B om de andere honden te waarschuwen. 
C om te melden dat hij iemand gevonden heeft. 
 

1p  23 Wat krijgt Nick als beloning bij een training? (alinea 1) 
A een knuffel 
B een speeltje 
C iets lekkers 
 

2p  24 In alinea 2 worden voorbeelden gegeven wanneer Ulrikes hulp wordt ingeroepen. 
 Noem er twee. 

 
1p  25 „Im Krankenhaus ... Unglücksort.“ (alinea 2) 

Wat blijkt hieruit? 
Bij een oproep 
A mag Ulrike weg als ze haar werk heeft afgemaakt. 
B mag Ulrike weg maar moet ze de tijd later inhalen. 
C mag Ulrike zonder meer weg. 
 

1p  26 Wat wordt duidelijk uit alinea 4? 
Tijdens een reddingsactie 
A is er bijna geen tijd om uit te rusten. 
B worden de honden regelmatig afgelost.  
C zijn er regelmatig pauzes. 
 

1p  27  Hoe kwam Ulrike op het idee om een opleiding voor begeleider van reddingshonden te 
 gaan volgen? (alinea 5) 
 

1p  28 Waarom gaan Ulrike en Nick naar Hamminkeln? (alinea 6) 
Ze gaan naar Hamminkeln 
A om hulp te bieden. 
B om te oefenen. 
C om vrienden te ontmoeten. 
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TEKST 10 
 

1p  29 Als voorbereiding op een horecaopleiding wil je een tijdje in Oostenrijk stage lopen. Je 
zoekt werk en een kamer. 

 In welke advertentie wordt allebei aangeboden? 
 Noteer het telefoonnummer. 
 
 

 
 
 
Pizzeria Pronto sucht einen 
Pizzakoch und eine Kellnerin 
(Jahresstelle).  
Telefon 06 76/540 19 49. 
 
Suche Koch oder Köchin in 
Innsbruck, von 9 bis 15 Uhr, 
Samstag, Sonntag frei. 
Telefon 06 64/404 71 20. 
 
Hotel Neuwirt, Axams, sucht 
zum sofortigen Eintritt Kell-
ner/in fürs Pub (4-Tage-
Woche), in Jahresstelle.  
Telefon 06 64/532 13 75. 
 
Pizzeria Völser See sucht 
freundliche Bedienung, Ar-
beitszeit: 16 bis 24 Uhr, Jah-
resstelle, Zimmer vorhanden. 
Telefon 05 12/29 29 01. 
 
Suche Küchenhilfe sowie 
Abwäscher zum sofortigen 
Eintritt, Dienstzeit: 16 bis 
23 Uhr. Brangeralm, Unter-
perfuss.  
Telefon 0 52 32/22 09  
(ab 16 Uhr). 
 

 

Arbeit finden 
im Gastgewerbe
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TEKST 11 
 

2p  30 Deze stuntvrouw springt van een helikopter. 
 Welke twee andere stunts worden in de tekst genoemd? 

 

 
 

Stuntfrauen haben einen interessanten Beruf. 
Aber ihr Beruf ist auch gefährlich. Deshalb sind 
Stuntfrauen sehr sportlich und extrem fit. 
Stuntfrauen arbeiten zum Beispiel fürs Kino. Dort 
machen sie riskante Stunts für die Schauspielerin-
nen. Sie springen sogar aus Helikoptern. Oder sie 
arbeiten fürs Fernsehen. Dort sieht man sie in Stunt-
Shows und in Krimis. Sie springen von Dächern und 
laufen durchs Feuer. 
Für ihren Job trainieren die Stuntfrauen hart. Sie ma-
chen jeden Tag Sport und üben Tricks, Sprünge und 
Sicherheitsmaßnahmen. Sie trainieren auch Sportar-
ten wie Karate oder Fechten.

Pagina: 447Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400009-1-628o 16 ga naar de volgende pagina 

TEKST 12 

Wildes Wasser, kühler Kopf 
 

 1  Eigentlich müssen sie 
noch Hausaufgaben ma-
chen. Doch Heiko (14), Kat-
ja (12) und Susanne (15) 
erledigen im Bus nur das 
Nötigste. Die drei sind auf 
dem Weg zum Kanuzen-
trum in Hohenlimburg, ei-
nem kleinen Ort in der Nähe 
von Dortmund. Solche Zent-
ren gibt es für die meisten 
Sportarten. Nur wer Talent 
hat, etwas erreichen will und 
viel trainiert, darf hier mit-
machen. Heiko ist deut-
scher Meister im Kanusla-
lom, und auch Katja und 
Susanne haben schon ver-
schiedene Wettkämpfe ge-
wonnen.  

 2  Mit Schwimmweste und 
Helm steigen die drei in ihre 
Kajaks. Der Trainer gibt die 
Anweisungen: Die roten 
Tore muss man gegen den 
Fluss, die grünen mit dem 
Fluss durchfahren. Das ist 
also gar nicht so einfach. 

Man braucht viel Kraft und 
Ausdauer, um gegen die 
Strömung zu paddeln. Su-
sanne, Heiko und Katja bei-
ßen die Zähne zusammen. 
Mit dem Körper steuern sie 
die schmalen, neun Kilo 
leichten Kajaks. Jeder fährt 
auf seine eigene Weise. Am 
Ende der 350 Meter langen 
Strecke steigen sie aus und 
tragen die Boote zurück 
zum Start. Eine neue Fahrt 

beginnt. 
 3  „Das Paddeln macht viel 

Spaß“, erzählt Heiko, „au-
ßerdem treffe ich hier viele 
junge Sportler aus anderen 
Städten.“ Das lässt ihn die 
vielen Anstrengungen ver-
gessen. Wenn er nicht auf 
dem Wasser trainiert, macht 
er Muskel- und Ausdauer-
training, sieben Tage in der 
Woche. Viel Zeit für Freun-
de und Freundinnen bleibt 
da nicht mehr. „Wir haben 
aber auch andere Hobbys“, 
verraten die drei. Dazu ge-
hören das Telefonieren und 
das Internet-Surfen. Für 
heute ist das Training zu 
Ende. Im Bus geht es zu-
rück nach Hause. Die Ge-
spräche drehen sich um 
Musik und ein neues Make-
up. Ach ja, da waren ja 
auch noch ein paar 
Hausaufgaben … 

   aus: Juma
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2p  31 In alinea 1 worden voorwaarden genoemd om naar een kanocentrum te mogen. 
 Noem er twee. 

  
1p  32 Wat wordt duidelijk uit de tweede alinea? 

A Een training in het kanocentrum is behoorlijk zwaar. 
B Tijdens een training in het kanocentrum zijn de sporters op elkaar aangewezen. 
C Voor een training in het kanocentrum heb je een dure uitrusting nodig. 
 

1p  33 Behalve het kanovaren zelf vindt Heiko ook nog iets anders leuk aan het trainen in het 
kanocentrum. (alinea 3) 

 Wat is dat?  
 

1p  34 Wat blijkt over deze jongeren uit alinea 3? 
A Ze hebben alleen maar belangstelling voor sport. 
B Ze interesseren zich ook nog voor andere dingen dan voor sport. 
C Ze vinden school belangrijker dan sport. 
 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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TEKST 13 
 

1p  35 Ute had een rit met de achtbaan gemaakt en had er bepaald niet van genoten. 
Hoe kwamen haar vrienden en vriendinnen daarachter? 
A Een van haar vriendinnen verklapte dat Ute hoogtevrees had. 
B Op een foto die gemaakt was tijdens de rit was dat duidelijk te zien. 
C Ute gilde tijdens de rit heel hard. 
 
 
Grün erwischt 
„Für Samstag war ich mit einigen Freunden und 
Freundinnen im Europa-Park Rust verabredet. Da-
rauf hatte ich mich schon die ganze Woche gefreut. 
Alle stürmten sofort zur 73 Meter hohen Achterbahn 
Silver Star. Normalerweise wäre ich nie in dieses 
Monstrum gestiegen, allein wegen meiner pani-
schen Höhenangst. Aber den anderen wollte ich 
das nicht zeigen. Schon als wir langsam Richtung 
Himmel fuhren, wurde mir schwindlich, und ich 
glaubte, ich müsse sterben, als wir die erste Kurve 
runterrasten. Ich war so froh, als alles vorbei war, 
doch ich hatte völlig vergessen, dass während der 
Fahrt Fotos von einem gemacht werden. Die Jungs 
entdeckten meines natürlich sofort und kauften es. 
Meine grün-gelbe Gesichtsfarbe war der Lacher des 
Tages.“ 
UTE (16) AUS GENGENBACH
 

 

einde 400009-1-628o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

400009-1-628u 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
TEKSTEN 1 EN 2 

 
 1 A B C  

 
 2 Ze gebruikten het ....................................................................................................................  

 
 3 A B C  

 
 
TEKST 3 
 

 4 Luca ........................................................................................................................................  
 

 5 A B C  
 

 6 A B C  
 

 7 1 Luca’s rol als ........................................................................................................................  
 
2 Luca’s rol als ........................................................................................................................  
 

 8 ................................................................................................................................................  
 

 9 A B C  
 

 10 A B C  
 

 11 A B C  
 
 
TEKSTEN 4 EN 5 
 

 12 Fr. ……… 
 

 13 A B C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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TEKST 6 
 

 14 ................................................................................................................................................  
 

 15 A B C  
 

 16 A B C  
 

 17 A B C  
 

 18 A B C  
 
 
TEKSTEN 7 EN 8 
 

 19 Letter ……… 
 

 20 Letter ……… 
 

 21  
         juist onjuist 
  De Bilby heeft geen staart.           

De Bilby is een nachtdier.           
De Bilby is familie van het konijn.          
De Bilby komt oorspronkelijk uit Europa.         
De Bilby wordt nagemaakt van chocoloade.         
 
 
TEKST 9 
 

 22 A B C  
 

 23 A B C  
 

 24 Voorbeeld 1 .............................................................................................................................  
 
Voorbeeld 2 .............................................................................................................................  
 

 25 A B C  
 

 26 A B C 
 

 27 ................................................................................................................................................  
 

 28 A B C 
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TEKSTEN 10 EN 11 
 

 29 Telefoonnummer ......................................................................................................................  
 
 30 Stunt 1 ....................................................................................................................................  

 
Stunt 2 ....................................................................................................................................  
 
 
TEKST 12 
 

 31 Voorwaarde 1 ..........................................................................................................................  
 
Voorwaarde 2 ..........................................................................................................................  
 

 32 A B C 
 

 33 ................................................................................................................................................  
 

 34 A B C 
 
 
TEKST 13 
 

 35 A B C 
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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ERRATUMBLAD 2004-1 
 
DUITS CSE BB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo,  
 
Bij het centraal examen Duits CSE BB vmbo op woensdag 26 mei, aanvang 9.00 uur moeten de 
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin van de zitting 
worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Hierbij ontvangt u in kandidatenaantal: 
 
een herziene versie van de uitwerkbijlage. 
 
Zoals u kunt zien, is ter herkenning van de correcte versie rechtsboven opgenomen: herziene versie. 
 
 
Ik verzoek u deze uitwerkbijlage aan het begin van de desbetreffende examenzitting uit te delen aan de 
kandidaten, in plaats van de uitwerkbijlage in de examenenveloppe. 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
Drs. J. Bouwsma 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 
 
 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de 
scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past 
de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor 
het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn 
de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een 
vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn 
niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of 
in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het 
beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen 
rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Duits BB kunnen maximaal 41 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak Duits BB zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 

blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal 
is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
TEKSTEN 1 EN 2 || 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(ze gebruikten het) om delen van gereedschap / wapens aan elkaar te maken / als lijm. 
 

 3 A  
 
 
TEKST 3  || 
 

 4 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(Luca) werkt als model / mannequin / loopt modeshows (in Parijs). 
 

 5 B 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• (Luca’s rol als) leerling(e) / scholier(e). 1 
• (Luca’s rol als) model. 1 
 

 8 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Op dagen dat ze vrij heeft van school. 
 

 9 A 
 

 10 A 
 

 11 C 
 
 
TEKSTEN 4 EN 5 || 
 

 12 maximumscore 1 
Fr. 27,- 
 

 13 B 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 6  || 
 

 14 maximumscore 1 
Experten 
 

 15 A 
 

 16 A 
 

 17 B 
 

 18 A 
 

 
TEKSTEN 7 EN 8 || 

 
 19 maximumscore 1 

  (Letter) I  
 

 20 maximumscore 1 
(Letter) J 
 

 21 maximumscore 3 
         juist onjuist 
  De Bilby heeft geen staart.           

De Bilby is een nachtdier.           
De Bilby is familie van het konijn.          
De Bilby komt oorspronkelijk uit Europa.          
De Bilby wordt nagemaakt van chocoloade.         
 
Indien vijf antwoorden correct 3 
Indien vier antwoorden correct 2 
Indien drie antwoorden correct 1 
Indien twee of minder antwoorden correct 0 
 
 
TEKST 9  || 
 

 22 C 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bevat twee van de volgende elementen: 
• explosies (in huizen) 
• aardbevingen 
• grote zoekacties 
 
Bij twee van deze elementen 2 
Bij één van deze elementen 1 
 

 25 C 
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Vraag Antwoord Scores

 26 A 
 

 27 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(Ze had daarover iets gehoord) op een hondententoonstelling / bij (een bezoek aan) een 
hondenshow. 
 

 28 B 
 
 
TEKSTEN 10 EN 11 || 
 

 29 maximumscore 1 
Telefoonnummer: 05 12/29 29 01 
Als bij het overschrijven bijv. twee cijfers zijn omgedraaid, mag dit ook goed gerekend 
worden. 
 

 30 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bevat de volgende twee elementen: 
• Ze springt / springen van daken. 1 
• Ze loopt / lopen door het vuur. 1 
 

 
TEKST 12 || 

 
 31 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord bevat twee van de volgende elementen: 
• Je moet talent hebben. 
• Je moet iets willen bereiken. 
• Je moet veel trainen. 
 
Bij twee van deze elementen 2 
Bij één van deze elementen 1 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Hij ontmoet er (veel / jonge / andere) sporters (uit andere steden). 
 

 34 B 
 
 
TEKST 13 || 
 

 35 B 
 
 
 

400009-1-628c* 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
2e tijdvak 

 
 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 – 15.00 uur
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Let op: beantwoord de open vragen in het Nederlands, behalve als het anders is  
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
TEKST 1 
 

1p  1  Wat is voor Techno-fans de grootste attractie in Berlijn? 
 
 

 
 
 

Ich
 

Berlin

Berlin ist eine tolle Stadt. Früher gab 
es hier die Mauer. Sie hat die Stadt in 
Ostberlin und Westberlin geteilt. Aber 
seit 1989 ist Berlin wieder eine große 
Stadt. Und seit 1991 ist Berlin auch 
wieder die Hauptstadt von Deutsch-
land. Jetzt leben hier 3,5 Millionen 
Leute. 
Besonders junge Leute finden die 
Stadt toll. Warum? Hier kann man viel 
machen. Es gibt hier viele Diskos, Ki-
nos, Sportzentren, Cafes, Theater und 
Museen. Im Sommer kann man an die 
Seen in Berlin fahren. Dort kann man 
seine Freunde treffen oder surfen. 
Jeden Sommer gibt es in 
Berlin auch eine giganti-
sche Party, die „Love Pa-
rade“. Das ist die größte 
Techno-Party der Welt. Die 
Love Parade ist immer im 
Juli. Dann kommen eine 
Million junge Techno-Fans 
hierher. Sie tanzen stun-
denlang durch die Straßen 
von Berlin. 
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TEKST 2 
 

1p  2 Welke oefening kun je doen om een onderkin te voorkomen? 
A al je gezichtsspieren aanspannen 
B een zoenmondje maken 
C je tong uitsteken 
 
 

Zungen-Spiele gegen Falten
unge rausstrecken gehört sich 
nicht? Gar nicht! Machen Sie 

es mit weit geöffnetem Mund min-
destens drei Sekunden 
lang. Denn nicht nur der 
Körper, sondern auch das 
Gesicht lässt sich durch 
regelmäßiges Training 
wunderbar verstärken. Bei 

dieser Gymnastik für Stirn, Augen-
partie und Kinn spannt man die 
Muskeln kurz und kräftig an und 

lässt dann wieder lo-
cker. Ein Kussmund mit 
gespitzten runden Lip-
pen (6 Sekunden hal-
ten) ist z.B. die beste 
Übung gegen ein Dop-
pelkinn.

Z
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Der Unterricht ist oft hart 

Eine Schule in Deutschland 

TEKST 3 
 

Keine Lust auf Schule 
 

Schulschwänzer1 sind in Deutschland ein Problem. Am schlimmsten ist es im Norden 
Deutschlands. In Kiel (Schleswig-Holstein) bleiben 15,1 Prozent der Schüler und Schü-
lerinnen vom Unterricht weg. SCHUSS hat mit Heino gesprochen. Heino hat eine Zeit 
lang auch die Schule geschwänzt. Er erzählt seine Geschichte. 
 

 
 1  „Angefangen hat es als ich in der sieb-

ten Klasse war. Da bin ich gerade 13 Jahre 
alt geworden. Ich habe mich mit einem 
Jungen aus meiner Klasse angefreundet, 
der keine Lust auf Schule hatte und sich 
nicht konzentrieren konnte. Zuerst haben 
wir im Unterricht nur geredet und Witze 
gemacht. Später sind wir dann einfach aus 
der Schule weggegangen. 

 2  Wir gingen zuerst in die Stadt. Aber wir 
hatten ja kein Geld. Dann sind wir in einen 
Park gegangen und haben dort auf dem 
Spielplatz gesessen, bis wir nach Hause 
gehen konnten. Anfangs haben meine El-
tern nicht gemerkt, dass ich die Schule 
schwänzte. Sie arbeiten ja beide. 

 3  Aber dann, als meine Noten schlechter 
wurden, haben sie natürlich Stress ge-
macht. Mein Vater hat dann abends immer 
mit mir Hausaufgaben gemacht. Ich bin 
dann auch wieder regelmäßig zur Schule 

gegangen und ich hatte Glück, denn meine 
Lehrer haben mir auch geholfen. Sie haben 
immer gesagt, dass ich intelligent bin und 
dass ich das Schuljahr schaffe – also, ich 
bin auch nicht sitzen geblieben. 

 4  Viele Jugendliche finden die Schule 
langweilig. Es gibt natürlich immer ein paar 
Fächer, die Spaß machen. Aber oft sind 
die Sachen, die man lernen muss, einfach 
uninteressant. Wenn man dann Leute ken-
nen lernt, die Schule wirklich uncool finden, 
dann ist es einfach, die Schule zu schwän-
zen. Das war bei mir auch so. Zu zweit 
geht alles leichter – auch Schule schwän-
zen. 

 5  Jetzt bin ich nicht mehr mit dem Jun-
gen befreundet. Er ist weggezogen und ich 
habe dann nachgedacht. Ich will mein Ab-
schlussexamen bestehen und habe keine 
Lust auf der Straße zu enden.“ 

aus: Schuss 
 

 
noot 1: Schulschwänzer = spijbelaar(s) 
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1p  3  In welk deel van Duitsland wordt, volgens de inleiding, het meest gespijbeld? 
 
1p  4 Waarmee begonnen voor Heino de problemen op school? (alinea 1) 

A Hij haalde alleen nog maar slechte cijfers. 
B Hij kon niet wennen op de nieuwe school. 
C Hij liet zich door een nieuwe vriend beïnvloeden. 
 

1p  5 Als Heino spijbelde, waar ging hij dan meestal naar toe? (alinea 2) 
A naar een park 
B naar een speelhal 
C naar zijn huis 
 

1p  6 Wanneer grepen de ouders van Heino in? (alinea 3) 
A Toen Heino bleef zitten.  
B Toen Heino’s cijfers achteruit gingen. 
C Toen Heino’s klassenleraar zijn ouders opbelde. 
 

1p  7 Wat deden Heino’s leraren? (alinea 3) 
A Ze gaven hem extra huiswerk. 
B Ze plaatsten hem in een andere klas. 
C Ze stimuleerden hem om door te zetten. 
 

1p  8  Wat is voor veel scholieren een reden om te gaan spijbelen? (alinea 4) 
 
1p  9 Hoe denkt Heino nu over school? (alinea 5) 

A Hij wil op een andere school opnieuw beginnen.   
B Hij wil stoppen met school en gaan werken. 
C Hij wil zijn school afmaken. 
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TEKST 4 
 

1p  10 Je bent op vakantie in Oostenrijk en je ziet dit weerbericht in de krant. 
Wat lees je over het weer van morgen? 
A De temperatuur loopt langzaam op. 
B Er komt bewolking en sneeuw. 
C Het blijft zonnig en koud. 
 

3p  11  Wat voor informatie vind je onder het kopje “Biowetter”? 
 Kruis bij elk van de onderstaande beweringen in je uitwerkbijlage aan of deze informa-

tie wel of niet in de tekst staat. 
 
Je vindt informatie over de invloed van het weer op 
− de hoeveelheid pollen in de lucht. 
− de luchtwegen. 
− de waterstanden. 
− het functioneren van het hart. 
− het humeur. 
− het vee. 
 
 
 

BERGWETTER 
Auf den Bergen ist das Wetter sonnig, 
klar und trocken. Es herrscht aber 
strenger Frost mit etwa -10° in 2000 m 
und etwa -8° in 1500 m. Der mäßige 
Ostwind verstärkt die Kälte noch zusätz-
lich. 
 
BIOWETTER 
Die Kälte bewirkt Probleme im Atem-
wegsbereich, auch Herzbeschwerden 
können ausgelöst oder verstärkt wer-
den. Der Sonnenschein sorgt für eine 
gute Stimmung. 
 
WETTERBERATUNG 
0900 530 155 Persönliche Beratung 
durch die Meteorologen der Wetter-
dienststelle für Salzburg und Oberöster-
reich 2,16 Euro/Min. 
BAND 0900 91 1566 05 0,68 Euro/Min 
 

Das Wetter ist sonnig und 
trocken, aber sehr kalt. Im 
Lungau kann es auch zum 
Teil beständigen Hochnebel 
geben. Im Flachgau weht ei-
siger Ostwind. Das klirrend 
kalte, aber meist sonnige 
Wetter setzt sich morgen 
fort. 
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  Registrierung kostenlos.  

 Chappi 

TEKST 5 
 

1p  12 In de krant lees je deze advertentie. 
Als je de bijbehorende bon invult, 
A krijg je een formulier om je huisdier in te schrijven. 
B steun je het plaatselijke dierenasiel. 
C word je lid van de Duitse dierenbescherming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vermisst, gesucht 
und gefunden! 

 

Durch das Deutsche Haustierregister 
Jedes Jahr werden Tausende verschwundener 
Haustiere wiedergefunden. Die Aufnahme ins 
Deutsche Haustierregister hat sie gerettet. 

Denn durch die individuelle Registrierung wurde ihr Besitzer schnell und 
sicher festgestellt. Geben auch Sie Ihrem Tier mehr Schutz und Sicher-
heit. Lassen Sie es kostenlos im Deutschen Haustierregister aufnehmen. 
Noch heute den Anmeldebogen anfordern. Oder anrufen: 01805/231414 
 

  Mit freundlicher Unterstützung von und  
 

 
Ja, ich will mehr Schutz für mein Tier. Bitte senden Sie mir den Anmelde-
bogen für die kostenlose Aufnahme ins Deutsche Haustierregister. 
 
 
Name, Vorname Straße, Hausnummer 

 
Plz, Ort Telefon 

Deutscher Tierschutzbund e.V.• Baumschulallee 15 • 53115 Bonn 

Deutscher Tierschutzbund e.V. 
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TEKST 6
 

Jeder Schlag ein Treffer – fast!
 1  Prüfend nimmt Philip (15) einen Ball in die 

Hand. Er lässt ihn auf den Boden fallen. „Zu weich“, 
sagt er und nimmt einen anderen. Das Geheimnis 
des Minigolfspielers: der richtige Ball. Philip legt 
den neuen Ball auf einen kleinen Kreis am Anfang 
der Bahn aus Beton. Konzentration, ein Schlag und 
langsam rollt der Ball los. Das Ziel ist ein rundes 
Loch, ungefähr vier Meter weiter. Treffer – mit ei-
nem einzigen Schlag! 

 2  Minigolf ist ein beliebter Freizeitsport in 
Deutschland. Fast in jeder Stadt gibt es eine Anla-
ge. Für ein paar Euro leiht man sich Schläger, Bälle 
und einen Papierblock zum Aufschreiben der Punk-
te. Ein billiges Freizeitvergnügen für Familien und 
Gruppen. Anfänger brauchen einige Zeit für die 18 
unterschiedlichen Bahnen. Drei Schläge pro Bahn 
sind schon ganz gut. Aber Spieler wie Philip lachen 
darüber. Unter 30 Schläge sollte man kommen, um 
Chancen im Wettkampf zu haben! Um gut zu sein, 
muss man trainieren. Regelmäßiges Training ist 

aber in Deutschland nur von Frühjahr bis Herbst 
möglich, da die Minigolf-Anlagen im Freien liegen. 

 3  In der Saison wird bei jedem Wetter gespielt. 
Das ist auch der Grund, warum die Wahl des Balles 
so wichtig ist. Philip hat 36 unterschiedliche Bälle, 
die er je nach Wetterlage, Art und Zustand der 
Bahnen wählt. Er trägt sie in einem kleinen Köffer-
chen bei sich. Auch ein Besen steht immer bereit. 
Schmutz oder Blätter auf dem Beton könnten den 
Sieg kosten! 

 4  Inzwischen ist Philip an einer besonders 
schwierigen Bahn angekommen. Er muss den Ball 
über 25 Meter in ein Loch schießen. Das erinnert 
an „richtiges“ Golf. Und wieder die Wahl des Balles, 
Konzentration, Schlag – und Treffer! Spitze! Doch 
ist das wirklich Sport? „Die körperliche Anstrengung 
ist nicht groß, aber die Konzentration“, erklärt Philip: 
„Einmal bin ich direkt nach einem Turnier auf der 
Rückfahrt eingeschlafen.“ 

aus: Juma 
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1p  13 Wat is volgens Philip het belangrijkst om goed te kunnen midgetgolfen? (alinea 1) 
A de baan 
B de bal 
C de stick 
 

1p  14 „Aber Spieler wie Philip lachen darüber.“ (alinea 2) 
Waar lachen ze om? 
A Dat beginnende spelers vaak misslaan.  
B Dat de meeste mensen midgetgolf als hobby beschouwen. 
C Dat sommige spelers drie slagen per baan nodig hebben. 
 

2p  15  Waarop moet je letten bij de keuze van de juiste bal? (alinea 3) 
 Noem twee dingen. 
 

1p  16 Wat vindt Philip het zwaarst bij midgetgolf? (alinea 4) 
A de juiste materiaalkeuze 
B de lichamelijke inspanning 
C de nodige concentratie 
 

1p  17 Wat kun je uit de titel opmaken? 
A Philip is veel beter dan de anderen. 
B Philip mist ook wel eens. 
C Philip schept erg op over zijn prestaties. 
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TEKST 7 
 

1p  18 Waarom werd Yannick op zijn vorige school gepest? 
A Hij deed niet aan allerlei modeverschijnselen mee. 
B Hij had vriendschap gesloten met een meisje. 
C Hij woonde alleen bij zijn moeder. 
 

1p  19 Welk advies krijgt Yannick van het Dr.-Sommer-Team? 
A Doe je niet anders voor dan je bent. 
B Neem je nieuwe leraren in vertrouwen. 
C Vertel je nieuwe klasgenoten over je oude school. 
 

 

Wie komme ich in der neuen 
Klasse gut an? 
Yannick, 15: 
Ich bin vor kurzem mit meiner Mutter umge-
zogen und komme in eine andere Schule. 
In der alten Klasse bin ich ständig gemobbt1 
worden und – bis auf ein einziges Mädchen 
– waren alle total gemein zu mir. Bloß weil 
ich nicht cool genug aussah, keine 
Markenklamotten und auch kein Handy hat-
te. Ich wünsche mir so sehr, in der neuen 
Schule einen guten Start zu haben!  
 
Dr.-Sommer-Team: Die Gelegenheit ist 
günstig für Dich … 
Du hast Recht, lieber Yannick! Du brauchst 
einen Trick: Sei einfach Du selbst. Du bist 
der, der Du bist! Lass die schlechten Erinnerungen an die frühere Schule ruhen – und 
fange neu an! Die Gelegenheit dazu ist günstig! Gehe auf Deine Mitschülerinnen und Mit-
schüler zu! Stelle Dich ihnen vor, erzähle, dass Du Dich noch ziemlich fremd fühlst und 
Dich über Tipps und Hilfe freust. Bitte sie, Dir zu zeigen, wo Du was finden kannst: den 
Sportplatz, die Toiletten, das Schülercafé usw. Frage sie in der Pause nach „Insiderwis-
sen“, zum Beispiel welche Lehrer beliebt und welche mit Vorsicht zu genießen sind. So 
kommt Ihr ins Gespräch. Gehe immer wieder auf die Leute zu, stelle Deine Fragen, sage 
ihnen, wenn Dir etwas auffällt, zum Beispiel, wenn das Mädchen neben Dir schönes Haar 
hat. Mache solche Komplimente aber natürlich nur, wenn Du es ernst meinst. Alles andere 
wäre ein aufgesetztes Verhalten. Sonst würden Deine Klassenkameraden Dich schnell 
durchschauen. Ich wünsche Dir viel Glück! 
 
noot 1: mobben = pesten 
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TEKST 8 
 

1p  20 Waarom is Bill Kimball ermee begonnen zijn hond Buddy mee te nemen als hij ging 
deltavliegen? 
A Hij wilde Buddy van zijn hoogtevrees afhelpen. 
B Hij wilde de aanhankelijke Buddy niet alleen laten. 
C Hij wilde zo nieuw materiaal testen. 
 

1p  21  Hoe lang neemt Bill zijn hond Buddy al mee uit vliegen?  
 

HIMMELHUND AUF HÖHENFLUG 
 
Wenn andere Hunde spielen, schwebt Buddy über der kali-
fornischen Küste. Einmal im Monat ist der fünfjährige Labra-
dor treuer Begleiter von Bill Kimball beim Drachenfliegen. 
Das macht er schon seit er ein ganz kleiner Puppy war. 
Schon damals wollte Buddy immer mit seinem Herrchen zu-
sammen sein. So kam Ingenieur Bill Kimball die geniale Idee: 
Aus festem Gewebe bastelte er einen „Rucksack“ für seinen 
vierbeinigen, inzwischen 88 Pfund schweren Freund. Höhen-
angst kennt Buddy nicht, er wedelt eifrig mit dem Schwanz. 
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TEKST 9 
 
 

 

Wo meine Heimat ist, 
weiß ich nicht genau 

 
 1  Ihr ganzes Leben wohnt Semra schon in 

einem kleinen Dorf in der Nähe von München. 
Das Wort „Heimat“ hat für sie eine andere Be-
deutung als für ihre deutschen Freunde, denn 
Semra ist Türkin. Ihre Eltern sind vor dreißig 
Jahren nach Deutschland gekommen. Semra 
und ihre drei jüngeren Geschwister sind hier 
geboren. 

 2   „Istanbul ist meine Heimat, weil da alle 
meine Verwandten in der Nähe sind“, sagt sie 
mit bayrischem Akzent. „Und die Familie ist 
eben in der Türkei wichtiger als in Deutsch-
land.“ Und wenn sie mit ihren Eltern in Istanbul 
ist, dann ist Semra viel freier als in Deutsch-
land, sie darf länger wegbleiben, eher allein 
weggehen. Zu Hause in Deutschland sagt der 
Vater schon einmal „hayir“ (nein), wenn sie zu 
einer Geburtstagsparty möchte. Er hat Angst 
vor Alkohol und davor, dass etwas passieren 
könnte. 

 3  In Istanbul fällt es ihr auch leichter, ihre 
Religion auszuüben. Dort machen eben alle 
mit „Wenn ich aus der Türkei zurückkomme, 
dann bete ich zuerst auch hier noch fünfmal  

am Tag. Nach einiger Zeit wird es aber weni-
ger, man vergisst es einfach mal“, sagt sie. Die 
Fastenzeit, den Ramadan, hält Semra aber 
auch in Bayern ein. „Manchmal ist es ganz 
schön hart, den ganzen Tag nichts zu essen, 
besonders dann, wenn alle Klassenarbeiten für 
das Examen zählen.“  

 4  Wenn Semra in Istanbul ist, schreibt sie 
aber auch fast jeden Tag einen Brief an die 
Freundinnen in Deutschland. „Bayern ist halt 
auch meine Heimat. Ich habe hier so viele 
Freunde, ich mag es wie die Menschen hier 
sind, und ich fühle mich wohl in unserem klei-
nen Dorf.“ In Istanbul vermisst sie Bayern, in 
Deutschland die Türkei.  

 5  Heimat ist ein schwieriges Wort für Semra. 
Das zeigt sich auch bei der Sprache: Mit dem 
Vater spricht sie Türkisch, mit der Mutter 
manchmal Deutsch, manchmal Türkisch, mit 
den Geschwistern nur Deutsch. „Später“, so 
sagt sie, „möchte ich in der Türkei leben, viel-
leicht als Lehrerin türkische Kinder in Deutsch 
unterrichten.“ 

aus: TIP
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1p  22  Waar is Semra geboren? (alinea 1) 
 

1p  23 Hoe is het gezin van Semra samengesteld? (alinea 1) 
A Semra heeft drie broers en drie zusjes. 
B Semra is de jongste van drie kinderen. 
C Semra is de oudste van vier kinderen. 
 

2p  24  Waaruit blijkt dat Semra in Turkije veel vrijer gelaten wordt dan in Duitsland?  
    (alinea 2) 

 Schrijf twee voorbeelden op. 
 

1p  25 Waarom ziet Semra Istanboel als haar thuis? (alinea 2) 
A Daar kan ze Turks praten. 
B Daar wonen veel van haar familieleden. 
C Daar wordt ze veel vrijer gelaten dan in Duitsland. 
 

1p  26  Waarom is het voor Semra in Turkije gemakkelijker om zich aan de geloofsregels te 
houden? (alinea 3) 

 
1p  27 Wat vertelt Semra over de Ramadan in Duitsland? (alinea 3) 

A Ze doet mee, maar ze vindt het zwaar. 
B Ze doet mee, maar zo dat niemand het merkt. 
C Ze doet niet mee, omdat bijna niemand het doet. 
D Ze doet niet mee, omdat ze het te zwaar vindt. 
 

1p  28 Waarom ziet Semra Beieren ook als haar thuis? (alinea 4) 
A vanwege de familie 
B vanwege de taal 
C vanwege de vrienden 

 
1p  29  Hoe wil Semra in de toekomst haar twee “Heimaten” Duitsland en Turkije 

combineren? (alinea 5) 
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TEKST 10 
 

1p  30 Wat zou de reden kunnen zijn dat deze aap het katje verzorgt? 
A De aap doet het gedrag van de verzorgers na. 
B De aap heeft net als het katje zijn familie verloren. 
C De aap is getraind om lief voor andere dieren te zijn. 
 
 

AFFENLIEBE 
ZU EINEM KÄTZCHEN 
1,50 Meter ist er groß, mächti-
ger Anführer einer Orang-Utan-
Gruppe – und seit kurzem  
liebevoller Pflegepapa eines 
kleinen Katzenwaisenkindes: 
Der Menschenaffe Kosasih im 
Tanjung-Puting-Nationalpark im 
Süden Borneos überrascht die 
Pfleger mit seiner Fürsorge für  

das weiße Tierchen. Möglicher 
Grund: Wie das Katzenbaby hat 
auch er seine Familie verloren – 
durch gewissenlose Tierfänger. 
Gleiches Schicksal für unglei-
che Wesen – und eine vielver-
sprechende Freundschaft für 
die Zukunft.
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TEKST 11 
 

1p  31 Wat blijkt uit Patrick’s verhaal? 
A Hij knutselt graag aan fietsen. 
B Hij ontwerpt bijzondere fietsen. 
C Hij wil beroepswielrenner worden. 
 
 

Patrick (17), Schüler: „Im Sommer bin ich am liebs-
ten in unserer Garage. Dort bastele ich an meinem 
Fahrrad oder an den Rädern meiner Familie. Das 
mache ich schon seit drei oder vier Jahren. Dabei 
kann ich gut „abschalten“, denn ich konzentriere 
mich dann auf komplizierte Reparaturen und verges-
se allen Ärger. Manchmal baue ich mein Rad auch 
einfach um. Oder ich säubere es, wenn ich eine Tour 
gemacht habe – das ist sehr wichtig, wenn man ein 
gutes Rad hat. 
Die meiste Zeit verbringe ich hier am Wochenende. 
Dann stehe ich allein oder mit Freunden, manchmal
auch mit meinem Vater in der Garage, und wir neh-
men gemeinsam unsere Räder auseinander. Wäh-
rend der Woche schaffe ich es leider nicht, in Ruhe 
zu basteln. Da gibt es viel zu tun. Das nervt – aber 
es ist nun mal so.“ 
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TEKST 12 
 

 

„COMICzeichnen 
ist 

mein LEBEN!“ 
 
 
 

 
 1  „Beim Comic-Zeichnen habe ich mich 

auf Tiere, vor allem Hunde, spezialisiert. 
Schon immer war ich ein totaler Hundefan. 
Darum drehen sich auch fast alle meine 
Comics um einen Hund, der Rascal heißt. 
Er hat ein gutes und ein böses „Ich“. Sein 
böses „Ich“ versucht immer zu gewinnen 
und bringt ihn immer wieder in Schwierig-
keiten.  

 2  Meine Comic-Manie hat schon in der 
Grundschule angefangen. Ich habe alle 
meine Hefte und Blöcke damit vollge-
zeichnet. Später sollte ich dann für die 
Schülerzeitung zeichnen. Das war aber 
nicht meine Welt. Da hätte ich Menschen 
so zeichnen sollen, wie sie wirklich ausse-
hen. Ich zeichne aber am liebsten Men-
schen in Comic-Style, zum Beispiel  

mit Spiegeleieraugen oder Kartoffelnasen. 
Das macht mir richtig Spaß.  

 3  Für mich stand schon immer fest, dass 
ich später mal irgendwas mit Comic-
Zeichnen machen will. Das ist wie eine 
Sucht für mich: Ich kann nicht mehr damit 
aufhören, und einen anderen Beruf kann 
ich mir nicht vorstellen. Außerdem werde 
ich auch immer besser. Alle meine Freun-
de finden, dass ich supergut zeichne und 
machen mir immer wieder Mut, weiterzu-
machen. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, 
mit Comics sein Geld zu verdienen. Aber, 
wenn ich fleißig arbeite und nicht aufgebe, 
werde ich es schon schaffen.“  
Martina, 15 

aus: Yam!
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1p  32  Wat is het favoriete dier in de strips van Martina en hoe heet dit dier? (alinea 1)  
 

1p  33  Wanneer is Martina met het tekenen van strips begonnen? (alinea 2) 
 
1p  34 Waarom wilde Martina niet voor de schoolkrant tekenen? 

Ze houdt niet van 
A karikaturen tekenen. 
B portretten tekenen. 
C zwart-wit tekenen. 
 

1p  35 Wat zijn Martina’s toekomstplannen? (alinea 3) 
A Ze wil het striptekenen als hobby houden. 
B Ze wil met tekenen heel rijk worden. 
C Ze wil van haar hobby haar beroep maken. 
 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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TEKST 13 
 

1p  36 Wat gebeurde er met Judith in de disco? 
A Haar vriend kwam niet opdagen. 
B Ze kreeg een klap op haar neus.  
C Ze viel languit op de grond. 
 
 
Unfreiwilliger Kniefall 
„Endlich war ich mit meinem Schwarm in der Disco 
verabredet. Ich wollte also sexy Klamotten tragen: 
Minirock, Trägertop und die hochhackigen Schuhe 
meiner Mutter. Mit meinen 1,55 und seinen 1,80 Me-
tern ein absolutes Muss. Ich fühlte mich einfach unwi-
derstehlich, als ich am Abend in die Disco schritt. 
Mein Schwarm wartete schon auf mich. Mit verführe-
rischem Hüftschwung ging ich geradewegs auf ihn zu 
und dann - rumms, ich knickte ab und fiel der Länge 
nach auf den Boden. Das war so peinlich! Ich konnte 
mir schon denken, was sich die Mädchen am Eingang 
zuflüsterten: ‚Super angezogen und dann fliegt sie 
voll auf die Nase.’ Aber er war supersüß, kam sofort 
hergeeilt und half mir auf. So war der Abend doch 
noch gerettet.“ 
JUDITH (17) AUS STUTTGART
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2004 
tijdvak 2 

 
 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord de open vragen in het Nederlands, behalve als het anders is  
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
TEKSTEN 1 EN 2 
 

 1 .................................................................................................................................................  
 

 2 A B C  
 
 
TEKST 3 
 

 3 .................................................................................................................................................  
 

 4 A B C  
 

 5 A B C  
 

 6 A B C  
 

 7 A B C  
 

 8 .................................................................................................................................................  
 

 9 A B C  
 
 
TEKSTEN 4 EN 5 
 

 10 A B C  
 

 11 Je vindt informatie over de invloed van het weer op  wel niet 
- de hoeveelheid pollen in de lucht.        
- de luchtwegen.          
- de waterstanden.          
- het functioneren van het hart.         
- het humeur.           
- het vee.           
 

 12 A B C  
 
 

A B C D  A B C D   X BXA B C D  X of of 
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TEKST 6 
 

 13 A B C  
 

 14 A B C 
 
 15 1: op .........................................................................................................................................  

 
2: op ........................................................................................................................................  
 

 16 A B C  
 

 17 A B C  
 
 
TEKSTEN 7 EN 8 
 

 18 A B C  
 

 19 A B C  
 

 20 A B C  
 

 21 .................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 9 
 

 22 Semra is geboren in .................................................................................................................  
 

 23 A B C  
 

 24 Voorbeeld 1 .............................................................................................................................  
 
Voorbeeld 2 .............................................................................................................................  
 

 25 A B C  
 

 26 .................................................................................................................................................  
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C  
 

 29 Ze wil .......................................................................................................................................  
 
 
TEKSTEN 10 EN 11 
 

 30 A B C  
 

 31 A B C  
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TEKST 12 
 

 32 Ze tekent het liefst ...................................................................................................................  
 
Naam: ......................................................................................................................................  
 

 33 Toen ze ...................................................................................................................................  
 

 34 A B C  
 

 35 A B C  
 
 
TEKST 13 
 

 36 A B C  

400009-2-628u* 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

400030-2-628u* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2004 
tijdvak 2 

 
 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 
 
 

 

inzenden scores 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken.
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past 
de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor 
het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn 
de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een 
vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn 
niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of 
in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het 
beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen 
rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Duits BB kunnen maximaal 40 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak Duits BB zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 

blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal 
is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 

 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
TEKSTEN 1 EN 2 || 
 

 1 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
De Love Parade 
 

 2 B 
 
 
TEKST 3  || 
 

 3 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
In het noorden 
 
Opmerking 
Ook goed gerekend mag worden: Schleswig-Holstein 
Fout: Kiel 
 

 4 C 
 

 5 A 
 

 6 B 
 

 7 C 
 

 8 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Ze vinden school vervelend / saai / niet interessant. 
Ook goed gerekend mag worden: Ze worden beïnvloed door (verkeerde) vrienden / 
medescholieren / klasgenoten. 
 

 9 C 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

TEKSTEN 4 EN 5 || 
 

 10 C 
 

 11 maximumscore 3 
  Je vindt informatie over de invloed van het weer op  wel niet 

- de hoeveelheid pollen in de lucht.        
- de luchtwegen.           
- de waterstanden.          
- het functioneren van het hart.         
- het humeur.           
- het vee.           
 
Indien zes antwoorden juist 3 
Indien vijf antwoorden juist 2 
Indien vier antwoorden juist 1 
Indien drie of minder antwoorden juist 0 
 

 12 A 
 
 
TEKST 6   || 

 
 13 B 

 
 14 C 

 
 15 maximumscore 2 

De kern van een goed antwoord bevat twee van de volgende elementen: 
 (op) het weer  
 (op) het soort baan 
 (op) de toestand van de baan 

 
Indien twee elementen juist 2 
Indien één element juist 1 
 

 16 C 
 

 17 B 
 
 
TEKSTEN 7 EN 8 || 
 

 18 A 
 

 19 A 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Al vijf jaar / sinds hij een kleine pup / puppy was.
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 9  || 
 

 22 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(Semra is geboren in) Duitsland / in een (klein) dorpje in de buurt van München / in 
Beieren. 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bevat de volgende twee elementen: 
• Ze mag langer weg(blijven). 1 
• Ze mag alleen weg(gaan). 1 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
In Turkije / Daar doet iedereen mee. 
 

 27 A 
 

 28 C 
 

 29 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(Ze wil) in Turkije lerares Duits worden. 
 
Indien Duits niet is genoemd 0 
 
 
TEKSTEN 10 EN 11 || 
 

 30 B 
 

 31 A 
 
 
TEKST 12 || 
 

 32 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord bestaat uit twee elementen: 
- (Ze tekent het liefst) een hond. 
- (Naam:) Rascal 
 
Indien één van de elementen ontbreekt 0 
 

 33 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
(Toen ze) op de basisschool zat.  
 

 34 B 
 

 35 C
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Vraag Antwoord Scores

TEKST 13 || 
 

 36 C 
 
 

400009-2-628c* 400030-2-628c* 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2003 
 

@@@dag @@ mei 
@@ - @@ uur 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkboekje  

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 21 mei
09.00 - 10.30 uur
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KEINER STÖRT 
Beim 2. Hamburger Mädchenspektakel können Mädchen das ausprobieren, wozu sie Lust 
haben. Sie jonglieren, spucken Feuer, rappen oder boxen. Ein Fest ganz ohne Jungen! 

1  Eigentlich sind sie nur wegen der Live-
Musik gekommen. Doch jetzt wollen sich 
Victoria (17), Patricia (17) und Rubina (16) erst 
einmal über Workshops, Aktionen und Stände 
informieren. Das Angebot in dem alten Park ist 
groß, das Interesse auch. Viele besuchen mit 
der Freundin oder in Cliquen das „2. Hambur-
ger Mädchenspektakel“. 

2  Ein Fest ganz ohne Jungen? In Hamburg 
feiern die Mädchen es schon zum zweiten Mal. 
„Ohne Jungen fühlen wir uns freier und nicht 
so beobachtet“, sagt Joanna (13). Sie hilft am 
Schminktisch aus. Später will sie noch Kuchen 
verkaufen. Ameke (18) sitzt am Tisch der „Rol-
lenden Werkstatt“. Mit einem Hammer und 
einem kleinen Meißel formt sie eine Sonne aus 
Metall. „Jungen sind sonst überall und drängen 
sich vor“, findet sie. 

3  Die Organisatoren, sieben Hamburger 
Mädchenvereine, möchten den Mädchen vor 
allem Spaß und Aktionen bieten. „Hier können 
sie ungestört ausprobieren, wozu sie Lust ha-
ben“, erklärt Heike Rupp (38) vom „Mädchen-
treff Schanzenviertel“. Jennifer ist gerade die 
steile Kletterwand hochgeklettert. Zum ersten 
Mal in ihrem Leben. „Ein ganz alter Traum von 
mir“, erzählt sie stolz. Ihre Freundinnen ma-
chen es nach. Den Klettergürtel schnallen sie 
einfach über den langen Rock und keiner fin-
det es komisch.  

4  Die Organisatorinnen sprechen alle Mäd-
chen an. Vor der großen Open-Air-Bühne sit-
zen Girlies neben Punkerinnen im Gras. Mäd-
chenbands und Sängerinnen treten auf. Für 
viele ist es die erste große Bühnenerfahrung. 
Ihre Stimmen klingen oft schon wie die von 
Profis. Da wundern sich die Jungs, die 
draußen am Zaun stehen und sich die Nase 
plattdrücken! 

aus: JUMA 
 

2p  1 „Ein Fest ganz ohne Jungen?“ (alinea 2) 
 Welke redenen geven Joanna en Ameke op? 

 
1p  2  Wie heeft of hebben dit festival georganiseerd? (alinea 3) 

 
1p  3  Welke oude droom van Jennifer werd op dit festival werkelijkheid? (alinea 3) 

 
1p  4  Uit welke zin in de tekst blijkt dat er allerlei types meisjes op dit festival zijn 

afgekomen? 
Schrijf het eerste en het laatste woord van de zin op. 

 
1p  5 „Da … plattdrücken!“ (laatste zin) 

Waarom staan de jongens daar? 
A Ze proberen te storen. 
B Ze willen graag meehelpen. 
C Ze zijn nieuwsgierig. 
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FILM AB! 
 
1p  6 Wat voor soort programma is „Film ab!”? 

Een programma waarin 
A bij de filmproductie achter de schermen wordt gekeken. 
B de nieuwste films besproken worden. 
C quizvragen gesteld worden over films. 
 
 
 

20.00 Film ab! 
VIVA KINO-MAGAZIN Jessica Schwarz berichtet heute u.a. über die Filme 

„Ein Königreich für ein Lama“ und „Duell – Enemy At The Gates“ 
 
Das Kino-Ereignis für alle großen und 
kleinen Kinder ist in dieser Woche die neue 
Disney-Zeichentrick-Komödie „Ein König-
reich für ein Lama“. Ein Inka-König wird in 
ein spuckendes Lama verwandelt und erlebt 
auf der Suche nach dem Heilmittel 
spannende Abenteuer. Viel ernster geht es 
in „Duell – Enemy At The Gates“ zu – Jean-
Jacques Annauds teurem Kriegsepos vor 
dem Hintergrund der Schlacht um Sta-
lingrad.  
Den Titelsong von „Ein Königreich für ein 
Lama“ hat Sting geschrieben. Singen tut ihn 
ein anderer Superstar: Tom Jones.     60 Min. 

21.00                 SV: 90-297.232 
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Sommerferien – Urlaubszeit! 
 
Für viele Leute wieder Anlass, ein lästig gewordenes Haustier abzuschieben. Und was wäre da 
leichter, als den Vierbeiner einfach auszusetzen? Der beißt sich schon durch, beruhigt man sein 
schlechtes Gewissen und weg ist man. Und der Hund bleibt irgendwo zwischen Köln und 
Barcelona zurück. So wie Lucky. Leider haben nicht alle Hunde so ein Glück wie er ... 
 

Der Urlaub war schon teuer genug, jetzt auch 
noch eine Tierpension bezahlen? Oder viel Zeit 
investieren, um sich nach einem guten Hundesit-
ter umzusehen? Nein – man hat ja Urlaub und 
der soll doch nicht zum Stress werden. Sowieso 5 
ist keiner mehr gerne mit dem Hund spazieren 
gegangen. Man kann sich immer noch einen 
neuen Hund anschaffen, wenn man mal wieder 
Lust dazu hat.  

Traurig, aber leider wahr – und das alle Jahre 10 
wieder, meistens in den Sommerferien: Plötzlich 
finden viele Menschen ihren Urlaub wichtiger als 
ihr Haustier. Ein Schicksal, das selbst bildschöne 
Hunde wie Lucky treffen kann. Der Hund mit dem 
Goldhamsterfell und dem buschigen Schwanz 15 
wurde in einem Wald in der Nähe von Blomberg 
gefunden. Verlassen und traurig saß Lucky da, 
als eine Frau ihn entdeckte. Um den Hals hatte er 
ein Schild mit den Worten: Ich heiße Lucky, bin 
kinderlieb, tierlieb und werde am 23. Juni ein Jahr 20 
alt. 

Sein Name hatte ihm scheinbar Glück ge-
bracht. Die Frau brachte ihren goldigen Fund ins  

Tierheim. Fassungslos wie bei jedem aus-
gesetzten Hund aufs Neue, sah man dem jungen 25 
Hund dort in seine großen traurigen Augen. Der 
schien erst einmal gar nicht zu verstehen, was 
eigentlich los war. Vielleicht war das sein Glück, 
denn mit viel Liebe gewöhnte er sich an sein 
Zuhause für kurze Zeit und entwickelte sich zu 30 
einem richtigen Prachtkerl: jung und immer zum 
Spielen bereit.  

„Wer setzt so etwas Liebes aus“, fragten sich 
die Pfleger  immer wieder. Es war denn auch kein 
Wunder, dass Lucky schon bald die Herzen einer 35 
Familie eroberte und kurz darauf in ihr 
Reihenhaus mit Garten umzog. Und hier ist 
Lucky heute zuhause – glücklich und zufrieden. 
Hier darf er endlich nach Herzenslust toben und 
spielen. Sogar ein Hobby hat er für sich entdeckt: 40 
die Mäusejagd. Da er sonst aber ein ganz lieber 
und reinlicher ist, darf er nachts sogar bei der 
jüngsten Tochter im Zimmer schlafen. Glücklicher 
Lucky. Nach einer schlechten Erfahrung hat er 
sein Vertrauen in das Gute des Menschen 45 
wiedergefunden. 

aus: UNSER HUND 
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AUSGESETZT! 
 
1p  7 „Für … er ...“ (inleiding) 

Met welk smoesje sussen veel mensen hun geweten als ze hun hond in de steek laten?  
A Andere mensen doen het ook. 
B De hond zal zich wel redden. 
C Voor de hond is vakantie toch niet leuk. 
 

3p  8 In alinea 1 (regel 1-9) staan redenen waarom mensen hun hond in de steek laten. 
 Schrijf er drie op. 

 
1p  9 Wat blijkt uit alinea 2 (regel 10-21) over in de steek gelaten honden? 

A Mensen met kinderen laten hun honden niet zo gauw in de steek. 
B Vooral oude en zieke honden worden in de steek gelaten. 
C Zelfs mooie honden worden in de steek gelaten. 
 

1p  10 Wie heeft Lucky zijn naam gegeven? (alinea 2, regel 10-21) 
A de eerste eigenaar 
B de mensen van het asiel 
C de vrouw die hem vond 
 

1p  11 „Die Frau brachte ihren goldigen Fund ins Tierheim.“ (regel 23-24) 
Waarom wordt Lucky een gouden vondst genoemd? 
A Hij heeft de vrouw die hem vond geluk gebracht. 
B Hij heeft een goudkleurige vacht. 
C Hij is van een heel duur hondenras.  
 

1p  12 „sein Zuhause für kurze Zeit“ (regel 29-30) 
 Met welk woord uit deze alinea (regel 22-32) wordt hetzelfde bedoeld? 

 
1p  13 Wat weet je over Lucky’s nieuwe baasjes als je alinea 4 (regel 33-46) gelezen hebt? 

A Ze vonden het niet goed dat hij in hun kamer sliep. 
B Ze waren al snel helemaal weg van Lucky. 
C Ze waren blij dat hij achter de muizen aan ging. 
 

1p  14 Wat blijkt uit de laatste zin: „Nach … wiedergefunden.“ (regel 44-46)? 
A Lucky voelt zich weer veilig in zijn nieuwe omgeving. 
B Lucky was toch liever bij zijn oude baasje gebleven. 
C Lucky zal veel moeite hebben om zijn nare belevenissen te vergeten. 
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WENN ICH EIN MÄDCHEN WÄR, WÜRDE ICH … 
 
1p  15 Als deze jongens even meisjes konden zijn ... 

 Wie zou dan zijn uiterlijk gebruiken om iets voor elkaar te krijgen? 
Schrijf de naam op. 

 

Wenn ich ein Mädchen wär, würde ich … 
Shoppen und Beine rasieren 
Andre (16) 
„Sich toll stylen – das hätte was! Den gan-
zen Tag nur das tun, was Mädchen so ma-
chen: Shoppen, sich nach Jungs umdre-
hen, lächeln, sich schminken und die Beine 
rasieren: Die Hälfte des Tages auf einer 
Wellness-Farm verbringen und meinen 
Körper erforschen.“ 
 
 
 
 
 
 

Mit meinem Charme spielen 
Marco (15) 
„Ich würde einen ganz normalen Mädchentag 
verleben, dabei meinen Charme gezielt 
einsetzen und testen, was so läuft. Zum Bei-
spiel, ob ich bei der Parkplatzsuche mit einem 
schönen Augenaufschlag mehr Erfolg hätte. 
Weil man sich als Frau sowieso mehr 
erlauben kann, würde ich die Jungs voll pro-
vozieren!“ 
 
 

Endlich aufs Mädchenklo 
Ricky (19) 
„Als erstes ginge ich auf ein öffentli-
ches Damen-WC – um endlich raus-
zufinden, warum Mädels immer im 
Doppelpack aufs Klo gehen. Bei der 
Gelegenheit könnte ich auch mal 
nachsehen, was sie immer in ihren 
Taschen rumschleppen!“ 
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SCHWESTER HAT ZWEI LOVER 
 
1p  16 Welk advies krijgt Melissa van de redactie? 

A Bespreek het probleem met je ouders. 
B Vertel de vriend van je zus wat je hebt gezien. 
C Vertel je zus hoe je over de situatie denkt. 
 
 
Schwester hat 
zwei Lover 
Meine Schwester betrügt ihren 
Freund. Ich habe sie mit dem 
anderen Typen in ihrem Zimmer 
überrascht. Weil ich aber ihren 
Freund total gerne mag, möchte 
ich ihn warnen. Wie stelle ich 
das am besten an, ohne dass 
meine Schwester etwas davon 
bemerkt?         Melissa (15) 
Das wird nicht klappen. Dein Plan 
geht garantiert schief, wenn der 
Freund deiner Schwester hört, 
dass sie fremdgegangen ist. Die 
Info allein wird ihm nicht genügen. 
Er wird reagieren. Es macht nichts 
aus, ob er wütend wird und/oder 
mit deiner Schwester Schluss 
macht – den Ärger danach kriegst 
du ab, weil du sie verraten hast. 
Besser ist, du mischst dich nicht 
ein. Sag deiner Schwester offen 
die Meinung. Versteh aber auch: 
Es ist ihre Sache, wie sie mit zwei 
Lovern zurechtkommt. 
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Andere Länder, andere Sitten 
BENIMM-TIPPS 
Wer als Gast in der Fremde die 
Sitten missachtet, kann einen 
bösen Reinfall erleben. HÖRZU 
rät: So vermeiden Sie Peinlich-
keiten. 
 
SPANIEN 
Es sollte ein gemütlicher Abend bei Paella und 
Rioja werden – doch als der deutsche Gast mit 
einem Blumenstrauß in die Wohnung der spa-
nischen Gastgeber kam, dazu noch auf die Mi-
nute pünktlich, war die Feier verdorben, bevor 
sie begonnen hatte. Was der Partykiller nicht 
wusste: Pünktlichkeit ist in Spanien und vielen 
südamerikanischen Ländern unhöflich, manch-
mal öffnet der Hausherr noch mit Rasierschaum 
im Gesicht die Tür. Bei Einladungen kann man 
ruhig 30 Minuten zu spät kommen. Fehler 
Nummer zwei: Blumen sind als Mitbringsel un-
üblich. Mit Chrysanthemen ist man sogar ganz 
unten durch. Die gelten als Friedhofsblumen. 
Auch in Italien.  
 
FRANKREICH 
Wer in Frankreich einen Fehler machen möchte, 
braucht nur als Überraschungsgast irgendwo 
hereinzuplatzen. Was bei uns als „spontan“ ak-
zeptiert wird, ist dort ein schlimmer Ausrutscher. 
Jeder Besuch muss angemeldet werden. Vorsicht 
auch bei der Abendplanung, wenn kein Essen 
vorgesehen ist. Wer zu einem Umtrunk kommt 
und stolz eine Flasche Wein auf den Tisch stellt, 
wird in Frankreich ungläubige Blicke bekom-
men: Der edle Tropfen wird dort nur zum Essen 
gereicht. 

  
 

GRIECHENLAND 
Auch im heißen Griechenland gefriert regel-
mäßig die Stimmung, wenn eine Gästegruppe 
ihre Rechnung Ouzo für Ouzo auseinander fieselt 
und getrennt zahlen will. Auf diese Idee würde 
kein Grieche verfallen: Hier zahlt einer die ganze 
Zeche, alles andere gilt als kleinlich. 
 
INDIEN UND JAPAN 
In den Häusern zieht der Gast vor dem Betreten 
die Schuhe aus. Löchrige Socken können dabei 
peinlich werden. Zur Begrüßung nicht die Hände 
schütteln, sondern verbeugen. Gegessen und ge-
trunken wird nur mit der rechten Hand, die linke 
gilt als unrein. 

aus: HÖRZU
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ANDERE LÄNDER, ANDERE SITTEN 
 

1p  17 Je maakt een afspraak met een Spanjaard. 
Waaraan moet je denken? 
A Kom liever te vroeg dan te laat. 
B Kom wat later dan je afgesproken hebt. 
C Zorg dat je precies op tijd bent. 
 

1p  18 Kun je bij goede vrienden in Frankrijk zomaar op bezoek komen? 
A Alleen als er iemand jarig is. 
B Bij goede vrienden kan dat altijd. 
C Dat kan niet. 
 

1p  19 Wat wordt er over wijn in Frankrijk gezegd? 
A Wijn wordt alleen als verjaardagscadeau gegeven. 
B Wijn wordt alleen bij het eten gedronken. 
C Wijn wordt alleen overdag gedronken.  
 

1p  20 Wat vinden de Grieken vreemd? 
Ze vinden het vreemd als 
A één persoon voor de hele groep betaalt. 
B er niet meteen betaald wordt. 
C ieder zijn eigen consumpties betaalt. 
 

3p  21  Waarop moet je zowel in India als in Japan letten? 
Schrijf drie tips uit de tekst op. 

 
1p  22 Wat is het doel van deze tekst? 

A Aangeven hoe groot de verschillen tussen mensen zijn. 
B Advies geven hoe je je in andere landen moet gedragen. 
C De lezer laten lachen om komische situaties.
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LEBEN AUF DEM LAND 
Heide (15) und Marko (16) leben im Schwarzwald, ein bekanntes Feriengebiet. 
Das allgemeine Bild, das man vom Landleben hat, ist hier Realität: Pferde, 
Weiden, Bäche, Kirchtürme. Wie ist es, in dieser Idylle zu leben? SCHUSS hat 
Heide und Marko besucht. 

 
HEIDE 

 
1  Heides Vater ist Tierarzt. Ihre Familie 

ist in den Schwarzwald gezogen, als Heide 
neun Jahre alt war. Wir treffen sie, als sie 
mit dem Schulbus um halb drei in ihrem Dorf 
ankommt. Sie muss jeden Tag 45 Minuten zur 
Schule und zurückfahren. Ärgert sie der 
lange Schulweg nicht? „Manchmal schon“, 
meint sie, „aber für mich ist das normal.“ 

2  Was findet sie am Landleben gut? „Die 
Natur”, sagt sie spontan, „es ist schön, hier 
spazieren zu gehen. Man kann reiten und 
viele Sachen draußen machen. Man  muss  nur  

  Ideen haben, das ist das Problem.” Warum 
ist das ein Problem? „Hier gibt es nicht viele 
Angebote”, erklärt Heide. „Man sieht immer 
das Gleiche. Wenn man nicht selber etwas 
macht und kreativ ist, ist es hier langweilig.” 

3  Heide wohnt in einem großen Haus mit 
Garten. Hat sie manchmal das Gefühl, sie 
verpasst hier etwas? Neue Trends und so? 
„Nein!“, antwortet sie. „Wir haben den 
Computer, das Internet und natürlich 
Satelliten-Fernsehen. Jugendliche auf dem 
Land sind viel informierter, als die meisten 
Leute denken.“  

 
MARKO 

 
4  Markos Familie wohnt seit Jahrhunderten 

im Schwarzwald. Sie sind Bauern. Als wir auf 
ihrem Bauernhof ankommen, repariert Marko 
gerade sein Moped. „Ja”, sagt er, „ohne 
Moped kann ich hier nicht leben. Man 
braucht einen halben Tag, um mit dem Bus 
ins nächste Dorf zu fahren.” 

5  Marko zeigt uns den Bauernhof. Er ist 
sehr groß. „Hier arbeitet meine ganze 
Familie”, erklärt er, „meine Großeltern, 
meine Eltern, mein Onkel und ich.” Ist das 
Leben in einer Großfamilie wichtig für ihn? 
„Ja”, sagt er, „ich finde es Klasse, wenn viele 
Leute am Mittagstisch sitzen. Man hat 
immer viel Spaß.” 

6  Möchte Marko einmal aus dem 
Schwarzwald wegziehen? „Nein, eigentlich 
nicht!“, meint er. „Aber ich gehe nächstes 
Jahr auf eine Landwirtschaftsschule in 
Darmstadt. Da wohne ich dann auch. Aber am 
Wochenende werde ich sicherlich immer 
nach Hause fahren.” 

 
     aus: SCHUSS
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LEBEN AUF DEM LAND 
 

1p  23  “Heide … besucht.“(inleiding) 
Wat wil de schrijver van dit artikel uitzoeken? 
A of de beschrijving van het landschap klopt met de werkelijkheid 
B of het werkelijk zo geweldig is om op het platteland te wonen 
C of het Zwarte Woud echt een mooi vakantiegebied is 
 

1p  24  Hoe lang woont Heide al op het platteland? (alinea 1) 
 

1p  25 Van welk probleem is er sprake in alinea 2? 
A Als je zelf niets onderneemt, is het leven op het platteland saai. 
B De natuur is prachtig, maar ook gevaarlijk. 
C Er zijn geen uitgaansmogelijkheden voor jongeren. 
 

1p  26 Wat beweert Heide in alinea 3? 
Jongeren van het platteland 
A geven niet veel om de laatste trends. 
B kijken meer televisie dan anderen. 
C zijn helemaal bij de tijd. 
 

1p  27 „Ohne Moped kann ich hier nicht leben.“ (alinea 4) 
Wat bedoelt Marko daarmee? 
A Hij heeft zijn brommer nodig om zich te kunnen verplaatsen. 
B Hij is zo gek van brommer rijden dat hij niet zonder kan. 
C Hij sleutelt aan zijn brommer omdat hij zich vaak verveelt. 
 

1p  28 Wat vindt Marko van het leven op de boerderij? (alinea 5) 
A Hij geniet vooral van de gezellige drukte. 
B Hij heeft het gevoel dat er erg op hem gelet wordt. 
C Hij voelt zich er vrij en onafhankelijk. 
 

1p  29 Marko wil niet van het platteland weg. Toch verhuist hij volgend jaar naar Darmstadt.  
 Waarom? (alinea 6)
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BOSAU-FAHRT 
 
1p  30 Je wilt je fiets meenemen op de boot. 

 Wat moet je voor vertrek doen? 
 
 
 

 Bosau-Fahrt  
vom 13. Mai bis 15. September täglich 

Dauer ca. 2 Stunden 

Die Große Plöner Seerundfahrt kann durch 
Umsteigen an der Prinzeninsel mit der Bosau-
Fahrt verbunden werden. Anschlüsse laut 
Fahrplan. 

Fegetasche 
 

ab 10.30 12.30 14.30 16.30 

Plön 
 

10.40 12.40 14.40 16.40 

Prinzeninsel 
 

11.00 13.00 15.00 17.00 

Bosau 
 

11.30 13.30 15.30 17.30 

Prinzeninsel 
 

11.50 13.50 15.50 17.50 

Plön 
 

 

12.05 14.05 16.05 18.00 

Fegetasche an 12.20 14.20 16.20 18.15 

 
Fahrradbeförderung auf der 
Bosau-Fahrt 
 
• Packtaschen, Fahrradkörbe u. ä. sind vor dem 

Verladen vom Fahrrad zu entfernen. 
 
• Für Transportschäden an den Fahrrädern 
 übernehmen wir keine Haftung. 
 
• Fahrräder können nur auf Teilstrecken 

transportiert werden. 
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BAUSPARER SIND HIP! 
 
1p  31 Waarvoor wordt in deze advertentie reclame gemaakt? 

Er wordt reclame gemaakt voor 
A een aanbod van banken. 
B een make-up lijn. 
C een piercing-studio. 
 
 
 
 
 

 
Der eigene Kopf, 
der eigene Stil, 
die eigenen vier Wände. 
Trends kann man folgen – 
oder einfach setzen. 
 
Werden Sie Bausparer. 
Wie das geht, erfahren Sie bei 
jeder privaten Bausparkasse. 
 
www.bausparkassen.de 

 
 

 
 
 

BAUSPARER SIND 

Verband der Privaten 
Bausparkassen e.V. 
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TANZEN WIE DIE STARS 
Tänze aus Musikvideos erobern die Tanzschulen 

 
Tango, Foxtrott und Walzer – das lernt 
man für den Schulball oder die eigene 
Hochzeit. Doch auf Parties und in Diskos 
spielt eine andere Musik. 
 

1  Klar, dass man zu moderner Musik an-
ders tanzt. Ohne feste Regeln bewegen sich 
die einen zum Rhythmus. Andere kopieren 
die Tänze der Boy-groups und Teenie-Stars. 
Musiksender wie VIVA und MTV haben die 
Tänze bekannt gemacht. Hip-Hop, Break-
dance, Jazz und Funky Moves sind die neu-
en Stile. Ohne fremde Hilfe kommt man 
nicht weit: die Bewegungen sind gar nicht so 
einfach. 

2  Darum haben Deutschlands Tanzschu-
len seit zwei Jahren ein neues Programm: 
„Dance 4 (sprich: for) fans“. Über 300 Schu-
len haben „Dance 4 fans“-Clubs gegründet. 
Die Tanzlehrer selbst haben vorher ein spe-
zielles Training gemacht und dürfen sich 
danach „Dance Instructor“ nennen. Lars 
Stalling ist einer von ihnen. 

3  „Wir zeigen unseren Schülern erst das 
Video“, erklärt der 27-Jährige. „Dann beginnt 
die Arbeit.“ Schritt für Schritt macht der In-
structor den Tanz vor. Zuerst üben die 
Schüler ohne Musik, 80 Prozent sind übri-
gens Mädchen. Beim dritten oder vierten 
Mal wird es dann ernst. Der Instructor startet 
die CD. Wie war das noch? Ein Schritt nach 
links, der rechte Fuß nach vorn, dann nach 
hinten … oder war es umgekehrt? Bei den 
meisten Tänzen wiederholen sich die Schrit-
te mehrmals. Andere haben ziemlich 
schwierige Figuren. 

4  Zwei bis drei Übungsstunden braucht 
man mindestens für einen Tanz. Dann 
kommt der nächste Tanz dran. Zwischen-
durch übt man noch mal die Tänze vom letz-
ten Mal. So wird man Schritt für Schritt bes-
ser – einige schneller, andere langsamer. 
Kein Problem für die Teilnehmer: Konkur-
renz gibt es nicht; alle sind begeistert. 

aus: JUMA
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TANZEN WIE DIE STARS 
 

1p  32 Wat wordt er in de eerste alinea over de moderne dansen gezegd? 
A Het zijn groepsdansen. 
B Je hebt les nodig om ze goed te leren. 
C Ze lijken ingewikkelder dan ze zijn. 
 

1p  33 Hoe hebben de dansleraren zelf de nieuwe dansen geleerd? (alinea 2) 
A Ze hebben de clips op tv goed bestudeerd. 
B Ze hebben een opleiding gevolgd. 
C Ze hebben instructievideo’s aangeschaft. 
 

1p  34  Wat is de eerste stap bij het instuderen van een nieuwe dans? (alinea 3) 
 

1p  35  Hoe is de verdeling meisjes / jongens bij de „Dance 4 fans“ clubs? (alinea 3) 
 

1p  36  Hoe lang duurt het minimaal voordat een dans ingestudeerd is? (alinea  4) 
 

1p  37 „Kein Problem für die Teilnehmer“ (laatste zin) 
Wat is geen probleem? 
A dat er lang geoefend moet worden 
B dat er veel herhaald wordt 
C dat er verschil in talent is 
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Uitwerkboekje VMBO-BB 

2003 
tijdvak 1 

 
 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit uitwerkboekje. 
 
 

Naam kandidaat __________________________________  Kandidaatnummer _______________

VERGEET NIET HET UITWERKBOEKJE IN TE LEVEREN 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
KEINER STÖRT 
 
 

 1 Joanna: ....................................................................................................................................  
 
Ameke:.....................................................................................................................................  
 
 

 2 .................................................................................................................................................  
 
 

 3 .................................................................................................................................................  
 
 

 4 .................................................................................................................................................  
 
 

 5 A B C 
 

  
FILM AB! 
 

 6 A B C 
 
 
AUSGESETZT! 
 

 7 A B C 
 

 8 1...............................................................................................................................................  
 
2...............................................................................................................................................  
 
3...............................................................................................................................................  
 
 

 9 A B C 
 

 10 A B C 
 

 11 A B C 
 

 

A B C D  A B C D  X B XA B C D  Xof of 
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 12 .................................................................................................................................................  
 

 13 A B C 
 

 14 A B C 
 
 
WENN ICH EIN MÄDCHEN WÄR, WÜRDE ICH … 
 
 

 15 .................................................................................................................................................  
 
 
SCHWESTER HAT ZWEI LOVER 
 

 16 A B C 
 
 
ANDERE LÄNDER, ANDERE SITTEN 
 

 17 A B C 
 

 18 A B C 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C 
 

 21 1...............................................................................................................................................  
 
2...............................................................................................................................................  
 
3...............................................................................................................................................  
 

 22 A B C 
 
 
LEBEN AUF DEM LAND 
 

 23 A B C 
 

 24 .................................................................................................................................................  
 

 25 A B C 
 

 26 A B C 
 

 27 A B C 
 

 28 A B C 
 

Pagina: 508Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300005-628u 4  300005-628u* 

 29 .................................................................................................................................................  
 
 
BOSAU-FAHRT 
 

 30 .................................................................................................................................................  
 
 
 
BAUSPARER SIND HIP! 
 

 31 A B C 
 
 
TANZEN WIE DIE STARS 
 

 32 A B C 
 

 33 A B C 
 

 34 .................................................................................................................................................  
 
 

 35 .................................................................................................................................................  
 
 

 36 .................................................................................................................................................  
 

 
 37 A B C 
 

 
 

Pagina: 509Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300005-628c 

Correctievoorschrift examen VMBO-BB 

2003 
tijdvak 1 

 
 

 DUITS CSE BB 
 
 
 
 

Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of 
verwerk de scores in het programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk 26 mei naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
1 REGELS VOOR DE BEOORDELING 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 
van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO- 02-806 van 
17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past 
de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen 
en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor 
het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het 
rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 ALGEMENE REGELS 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van 
toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 

iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn 
de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een 
vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn 
niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 

scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 

scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 

antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of 
in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 
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3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;  

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan een antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid 
mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het 
beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen 
rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte 
en de gemengde leerweg en voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in 
het jaar 2003 en mogelijk latere jaren:  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Duits BB kunnen maximaal 42 scorepunten worden behaald. 
 
Voor het vak Duits BB zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1  Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling  
 blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal  
 is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
 
 
KEINER STÖRT || 
 

 1 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord bestaat uit de twee elementen: 
• Joanna: We voelen ons vrijer. / We voelen ons niet zo bekeken. 1 
• Ameke: Jongens dringen voor. / Jongens zijn erg aanwezig. 1 
 

 2 maximumscore 1 
(zeven / een aantal / verschillende) meisjesverenigingen / meisjesclubs (uit Hamburg) 
 

 3 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
het beklimmen van een (klim)wand / het klimmen 
 

 4 maximumscore 1 
Een goed antwoord verwijst naar: 
Vor … Gras.  
Ook goed wordt gerekend: 
Girlies … Punkerinnen 
 

 5 C 
 
 
FILM AB!  || 
 

 6 B 
 
 
AUSGESETZT! || 
 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 3 
Een goed antwoord bestaat uit drie van de volgende redenen: 

 Ze hebben geen zin / geld om een hondenpension te betalen. / De vakantie was al 
duur genoeg.  

 Ze hebben geen zin / tijd om een (honden)oppas te zoeken.  
 Ze hebben geen zin (meer) om de hond uit te laten / toch al genoeg van de hond.  
 Ze willen in de vakantie geen stress hebben.  

 
Bij drie van deze redenen 3 
Bij twee van deze redenen 2 
Bij één van deze redenen 1 
 

 9 C 
 

 10 A 
 

 11 B 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 12 maximumscore 1 
Tierheim  
 

 13 B 
 

 14 A 
 
 
WENN ICH EIN MÄDCHEN WÄR, WÜRDE ICH … || 
 

 15 maximumscore 1 
Marco 
 
 
SCHWESTER HAT ZWEI LOVER || 
 

 16 C 
 
 
ANDERE LÄNDER, ANDERE SITTEN || 
 

 17 B 
 

 18 C 
 

 19 B 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 3 
Een goed antwoord bevat de volgende drie tips: 
• schoenen uittrekken (als je binnenkomt) / sokken zonder gaten aantrekken 1 
• buigen (in plaats van handen schudden) / geen handen schudden, maar buigen 1 
• met de rechterhand eten / niets met de linkerhand doen 1 
 

 22 B 
 
 
LEBEN AUF DEM LAND || 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
zes jaar / sinds haar negende 
 

 25 A 
 

 26 C 
 

 27 A 
 

 28 A 
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Vraag Antwoord Scores 

300005-628c* 

 29 maximumscore  1 
De kern van een goed antwoord is: 
Hij gaat daar studeren / naar school. 
 
 
BOSAU-FAHRT || 
 

 30 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
de bagage van de fiets halen 
 
 
BAUSPARER SIND HIP! || 
 

 31 A 
 
 
TANZEN WIE DIE STARS || 
 

 32 B 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
kijken naar de dans op video 
 

 35 maximumscore 1 
80% meisjes en/of 20% jongens / (4/5 meisjes en/of 1/5 jongens) 
 

 36 maximumscore 1 
twee (tot drie) uur / lesuren 
 

 37 C 
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