
Examenvoorbereiding 2018 Duitse taal HAVO (vernieuwde profielkeuze)  

  

  

Het HAVO examen Duitse taal bestaat uit drie onderdelen, namelijk:  

  

1. centraal schriftelijk (op examenoverzicht: Duits)  

2. schriftelijk commissie-examen (op examenoverzicht: Duits, onderdeel CS)    

 3.  mondeling commissie-examen      

  

  

  
  

alle examens  

meenemen:               -  evt. basispakket hulpmiddelen                                       

      -  woordenboek Nederlands – Duits en Duits – Nederlands (de school                                          

heeft niet genoeg woordenboeken!!!)  

  

  

1.  centraal schriftelijk  

  

Het centraal examen (150 min.) bestaat uit meerdere teksten met vragen. Hoe 

kun jij je voorbereiden op de tekst met vragen?  

  

De vragen bij de tekst zullen betrekking hebben op de inhoud van de tekst, dat kun je niet 

voorbereiden. Je kunt wel zorgen dat je op de hoogte bent van actuele gebeurtenissen. De 

onderwerpen van een aantal vragen kun je voorbereiden:   

Op de bladzijdes 434 -440 van je HAVO 5-tekstboek kun je tips voor de aanpak van teksten 

vinden. Werk deze ‘hulpmiddelen’ goed door!   

  

  

2.  schriftelijk commissie-examen   

  

Door middel van een schriftelijke toets in schrijfvaardigheid (120 min.) wordt getoetst of je een 

gedocumenteerde tekst (formele brief en/of informele brief of een essayachtige opgave) kunt 

schrijven. Tekstsoort, doel en publiek zijn gegeven. Hoe kun jij je voorbereiden?  

  

Op de bladzijdes 441 t/m 444 van je HAVO-5-tekstboek kun je tips voor het schrijven van 

teksten vinden. Werk deze ‘hulpmiddelen’ goed door!  

  

Er zijn ook correctiehulpjes voor een geschreven tekst opgenoemd. Voor het checken van de 

grammatica mag je gebruik maken van het grammaticagedeelte achter in je woordenboek.  

Doe dit pas als je tekst inhoudelijk helemaal af is!  

Bij de beoordeling wordt gelet op grammaticale correctheid, taalvaardigheid, briefconventies, 

interpunctie, het zich houden aan de opdracht en originaliteit.  

  



 3.      mondeling commissie-examen   

             

   

    

  

Bij het mondeling examen (25 min.) wordt aandacht besteed aan :  

  

A. Spreekvaardigheid en gespreksvaardigheid plus luistervaardigheid B. 

Literatuur (zie aanbevolen boekenlijst vakinformatie)  

    

    

A. Spreekvaardigheid en gespreksvaardigheid   

  

Het examen bestaat uit twee delen: zelfstandig spreken en een gesprek voeren.  

       Ad. 1 : het spreken. Van jou wordt verwacht dat je één voordracht (posterpresentatie) houdt    

                  over een bepaald - thuis voorbereid - onderwerp gedurende ± 5                                       

minuten. Daarna worden hierover vragen gesteld.  

       Ad. 2: het gesprek. Ter voorbereiding (20 minuten) krijg jij een tekst of afbeelding(en). Zorg                    

dat je op de hoogde bent van actuele gebeurtenissen!  

                  Tijdens de voorbereiding van het mondelinge examen mag je gebruik maken van                     

je woordenboeken en het basispakket toegestane hulpmiddelen. Over de tekst of de                     

afbeeldingen worden vragen gesteld. Kennis van land en volk komt hierbij aan bod. Dit 

onderdeel wordt in zijn geheel in de Duitse taal afgenomen!!!  

  

Je oefent dit onderdeel met je docent en je medeleerlingen.                   

       

B. Literatuur  

  

Je moet in het Nederlands in tweevoud een lijst van gelezen werken samenstellen (zie ´regels` 

leesdossier).  

       

      Tijdens het mondeling examen worden vragen gesteld over de gelezen werken.       De 

vragen n.a.v. de gelezen werken kunnen betrekking hebben op:  

 

• de auteur van het literaire werk;  

• het genre van het literaire werk;  

• inhoud van het literaire werk en plaats in de literatuurgeschiedenis;   

• titel (eventueel ondertitel), motto, thema, plaats van handeling, tijd en ruimte en de                              

personages in het literaire werk.  

• Intentie schrijver: waarom schreef hij het boek?  

  

     Je mag kiezen of de vragen in het Duits of in het Nederlands gesteld worden. Als je voor               

Duitse  vragen kiest moet je ook in het Duits antwoorden.  

  

  

 

              50% van het cijfer wordt door het leesexamen bepaald 
          

                                      De andere 50 % door: 

 

30% brief 40% presentatie + casus 30% leesdossier (mag in 

het Nederlands) 
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