
 

GT-1127-a-21-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2021-1 
 

maatschappijkunde vmbo-GL en TL  
 
Centraal examen vmbo-GL en TL 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL,  
 
Bij het centraal examen maatschappijkunde vmbo-GL en TL: 
 
 
Op pagina 8, bij vraag 16 moet:  
 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende combinaties): 
• 1 daderonderzoek, want daders kunnen meer overvallen op maaltijd-  

bezorgers bekennen dan dat er zijn aangegeven  1 
• 2 politiestatistieken, want die kunnen vergeleken worden met de cijfers 

die bekend worden uit daderonderzoek. De cijfers kunnen dan hoger of 
lager uitvallen  1 

of 
• 2 politiestatistieken, want die kunnen vergeleken worden met de cijfers 

die bekend worden uit daderonderzoek. De cijfers kunnen dan hoger of 
lager uitvallen  1 

• 3 slachtofferonderzoek, want slachtoffers van dit soort overvallen doen 
niet altijd aangifte van het misdrijf en dan zijn de cijfers in de politie- 
statistieken te laag  1 

 
vervangen worden door: 
 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (een van de volgende combinaties): 
 De twee manieren die samen informatie geven over de aangiftebereidheid 
 zijn 2 politiestatistieken en 1 daderonderzoek,  1 
 want om iets over de aangiftebereidheid te kunnen zeggen, moet je het 
 verschil weten tussen het aantal aangiftes en het aantal daadwerkelijke 

overvallen. Het aantal aangiftes kun je halen uit de politiestatistieken. Over 
het daadwerkelijk aantal overvallen kun je iets zeggen aan de hand van 
daderonderzoek (waarin daders overvallen kunnen bekennen die nooit zijn 
aangegeven)          1 

of 
 De twee manieren die samen informatie geven over de aangiftebereidheid 

zijn 2 politiestatistieken en 3 slachtofferonderzoek,     1 
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 want om iets over de  aangiftebereidheid te kunnen zeggen, moet je het 
verschil weten tussen het aantal aangiftes en het aantal daadwerkelijke  
overvallen. Het aantal aangiftes kun je halen uit de politiestatistieken. Over 
het daadwerkelijk aantal overvallen kun je iets zeggen aan de hand van 
slachtofferonderzoek (waarin slachtoffers van overvallen naar voren kunnen 
komen die nooit aangifte hebben gedaan)       1 
 

 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren maatschappijkunde vmbo-GL 
en TL. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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