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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar de 
Citogroep. 

D
ui

ts
 1

,2
 (n

ie
uw

e 
st

ijl
) e

n 
D

ui
ts

 (o
ud

e 
st

ijl
) 20 03

Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen 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 procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten 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 antwoordmodel. 
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 punten, 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 antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel 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 antwoordmodel; 
3.4 indien 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 ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
5 Voor deze toets kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
6 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 (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Duits 1,2 (nieuwe stijl) en Duits (oude stijl) VWO 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 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1  Erschöpft und depressiv 
 

 1  B 

 
 2  A 

 
Maximumscore 1 

 3  De kern van het antwoord moet zijn dat hij tijdens trainingen teveel van zijn voetballers 
vraagt. 
 
Opmerking 
Fout gerekend moet worden: Eerst hebben zijn teams succes, daarna storten ze in. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 4  De (oudere) sporters weten vaak niet dat ze overtraind zijn. / 
De (oudere) sporters wijten hun klachten aan een verkeerde oorzaak. / 
Ze kennen de ware oorzaak niet. / 
Ze hebben niet in de gaten wat er (precies) aan de hand is. 
 
Opmerking 
Acceptabel: (Oudere) mensen verliezen (door eerzucht) de grenzen van hun kunnen uit het 
oog. 
 

 5  B 
 

 6  B 
 
Tekst 2  Die Rache der Kläger 
 

 7  D 
 
Tekst 3  Ende der Expansion? 
 

 8  C 
 
Maximumscore 1 

 9  De toename van de voedselproductie is groter dan de toename van de wereldbevolking. / 
Verdrievoudiging van de productie van voedingsmiddelen.  
 
Opmerking 
Acceptabel: De groene revolutie. 
 
Maximumscore 1 

 10  De wereldbevolking groeit minder snel (dan in het verleden). / 
Mensen krijgen minder kinderen. 
 

 11  A 
 

 12  C 
 

 13  C 
 
Maximumscore 1 

 14  De kern van het antwoord moet zijn: de aarde zit aan de grens van wat zij dragen kan. 
 
Opmerking 
Acceptabel: Toename van gebruik grondstoffen. 
 

 15  E 
 
Tekst 4  Die unerträgliche Leichtigkeit italienischer Geschäftspartner ertragen 
 

 16  B 
 
Maximumscore 1 

 17  (und das zunächst …) Herumreden um den heißen Brei (regel [23-]25) 
 

 18  C 
 

 19  B 
 

 20  D 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 21  Het is belangrijk veel (formele en vooral informele) bijeenkomsten af te lopen (om aan 
informatie te komen). / 
Het is belangrijk altijd en overal aanwezig te zijn (om aan informatie te komen). 
 
Maximumscore 1 

 22  De kern van het antwoord moet zijn: in feite worden de echte zaken tijdens de informele 
ontmoetingen gedaan (en zijn formele ontmoetingen voor de show / voor de vorm). 
 
Tekst 5  Auf Müllers Spuren 
 
Maximumscore 1 

 23  Hoe vaak (op bepaalde plaatsen) de (familie)naam Lehmann voorkomt. / 
Waar de naam Lehmann voorkomt (en hoe vaak). 
 
Opmerking 
Acceptabel: Hoe vaak / Waar een bepaalde naam voorkomt. 
Fout gerekend moet worden: Waar mensen met gangbare achternamen wonen. 
 
Tekst 6  Ein Mausklick ersetzt nicht das Wissen 
 

 24  B 

 
 25  B 

 
 26  A 

 
 27  B 

 
 28  C 

 
 29  D 

 
 30  B 

 
 31  C 

 
 32  B 

 
Tekst 7  Bye-Bye, „Bündnis 90“ 
 
Maximumscore 2 

 33  1 Juist. 
2 Onjuist. 
3 Onjuist. 
 
Indien drie antwoorden correct  2  
Indien twee antwoorden correct  1  
Indien één antwoord correct  0  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 8  Stein des Anstoßes 
 
Maximumscore 2 

 34  Zij heeft 
• posters (met foto’s) van de ergste relschoppers / van stenen- en flessengooiers opgehangen 

(om zo hun namen te achterhalen) / (om anderen af te schrikken). 
• (tip)geld uitgeloofd voor mensen die namen van zulke personen kunnen noemen. 

 
Indien slechts één maatregel correct vermeld is  1  
 

 35  C 

 
Tekst 9  Kinder nehmen Schaden 
 

 36  B 

 
Maximumscore 2 

 37  • De kern van het ene antwoord moet zijn: ze hebben niet voor verjonging van het 
lerarencorps gezorgd  1  
 
Opmerking 
Acceptabel: Ze hebben niet naar Flitner geluisterd. 
 

• De kern van het andere antwoord moet zijn: ze hebben de leraren overbelast (in plaats van 
ontlast)  1  
 
Maximumscore 1 

 38  minder formele lessen / 
een vrijere vorm van onderwijs / 
de derde / de laatste mogelijkheid 
 
Opmerkingen 
Als in het Duits geantwoord wordt, is dat in dit geval acceptabel. 
Fout gerekend moet worden: Een tekort aan leraren. 
 

 39  A 

 
 40  A 

 
Tekst 10  Neu im Kino 
 
Maximumscore 2 

 41  Natürlich blond! : positief 
Nichts bereuen! : deels positief deels negatief 
Engel & Joe : positief 
Mondscheintarif : negatief 
 
Indien vier antwoorden correct  2  
Indien drie antwoorden correct  1  
Indien twee of minder antwoorden correct  0  
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

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



300010  CV8 7 Lees verder 

 
 
 
 
Tekst 11  Rohstoff Wasser 
 
Maximumscore 2 

 42  1 Juist. 
2 Onjuist. 
3 Onjuist. 
4 Onjuist. 
 
Indien vier antwoorden correct  2  
Indien drie antwoorden correct  1  
Indien twee of minder antwoorden correct  0  
 
Tekst 12  Vampirroman 
 
Maximumscore 1 

 43  De kern van het antwoord moet zijn: als reactie op (een teveel aan) vooruitgangsgeloof / 
rationalisme. 
 
Tekst 13  Im Schwebezustand 
 
Maximumscore 1 

 44  De kern van het antwoord moet zijn: of het voor ouders mogelijk moet worden om 
schadevergoeding te eisen als ze een gehandicapt kind krijgen. 
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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