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aanvulling op het correctievoorschrift 2021-2 

maatschappijkunde vmbo-GL en TL  

Centraal examen vmbo-GL en TL 

Tijdvak 2 

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 7, bij vraag 17, moet uitspraak 4 altijd worden goed gerekend, ongeacht of 
er wel of geen antwoord gegeven is en ongeacht het gegeven antwoord. 

Toelichting: 
Bij uitspraak 4 is onduidelijk of er naast GroenLinks nog twee andere partijen nodig zijn 
om een meerderheid te krijgen of dat er in totaal, inclusief GroenLinks, twee partijen 
nodig zijn. 

en 

Op pagina 9, bij vraag 34, moet 

• Kenmerk 1: Het vraagstuk kan door gezamenlijke actie of door
de politiek worden opgelost 1 

• en dit is te herkennen in tekst 1, want (een van de volgende): 1 
 het bestrijden van eenzaamheid staat hoog op de politieke agenda.
 de staatssecretaris kondigde een actieplan aan om de

eenzaamheid te bestrijden.
• Kenmerk 2: Het vraagstuk krijgt de aandacht van de media 1 
• en dit is te herkennen in tekst 1, want (een van de volgende): 1 

 Omroep MAX wil met de tv-serie bijdragen aan het oplossen van dit
maatschappelijk probleem.

 Omroep MAX gaat een jaar lang deze mensen begeleiden en
volgen in het proces om weer een sociaal netwerk op te bouwen.

 het probleem wordt besproken op een website.
 Omroep MAX start daarom een tv-serie over mensen die zich

eenzaam voelen en besluiten niet bij de pakken neer te blijven zitten.
 in de tv-serie wil Omroep MAX laten zien dat die eenzaamheid er

ook weer uit kan sluipen.

vervangen worden door: 
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Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende): 
• Kenmerk 1: Het vraagstuk kan door gezamenlijke actie of door  

de politiek worden opgelost 1 
• en dit is te herkennen in tekst 1, want (een van de volgende): 1 

 het bestrijden van eenzaamheid staat hoog op de politieke agenda. 
 de staatssecretaris kondigde een actieplan aan om de 

eenzaamheid te bestrijden.  
• Kenmerk 2: Het vraagstuk krijgt de aandacht van de media 1 
• en dit is te herkennen in tekst 1, want (een van de volgende): 1 

 Omroep MAX wil met de tv-serie bijdragen aan het oplossen van dit 
maatschappelijk probleem. 

 Omroep MAX gaat een jaar lang deze mensen begeleiden en  
volgen in het proces om weer een sociaal netwerk op te bouwen. 

 het probleem wordt besproken op een website. 
 Omroep MAX start daarom een tv-serie over mensen die zich  

eenzaam voelen en besluiten niet bij de pakken neer te blijven zitten. 
 in de tv-serie wil Omroep MAX laten zien dat die eenzaamheid er  

ook weer uit kan sluipen. 
• Kenmerk 3: Er bestaan verschillende meningen over de oplossing van  

het vraagstuk. 1 
• en dit is te herkennen in tekst 1, want: 1 

 de staatssecretaris kondigde een actieplan aan / zet  
vooral in op lokale initiatieven dicht bij de mensen thuis als oplossing  
om eenzaamheid te bestrijden terwijl Omroep MAX denkt met hun  
tv-serie te kunnen bijdragen aan een oplossing van dit  
maatschappelijk probleem. 

 
Opmerking 
De scorepunten alleen toekennen bij een combinatie van juiste antwoorden. 
 
en 
 
Op pagina 12, bij vraag 42, moet uitspraak 2 altijd worden goed gerekend, ongeacht of 
er wel of geen antwoord gegeven is en ongeacht het gegeven antwoord. 
 
Toelichting: 
Uitspraak 2 kan op verschillende manieren gelezen en geïnterpreteerd worden. 
Als je uitspraak 2 leest als een stelling waarin je groep 65-74 jaar vergelijkt met de 
andere groepen is de stelling juist. Als je uitspraak 2 zo leest dat binnen de groep  
65-74 jaar (zeer) ernstige eenzaamheid het minst voorkomt, dan is de stelling onjuist. 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als 
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
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toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling 
door het CvTE.  
 
 
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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