
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.

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
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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
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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
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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
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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. 
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