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Maatschappijwetenschappen vwo 
  

 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen Maatschappijwetenschappen vwo: 
 
 
Op pagina 6 van het correctievoorschrift, bij vraag 8 moeten altijd 2 punten worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord. 
Toelichting: 
Een hiërarchie van controlemiddelen van de Eerste en Tweede Kamer is geen 
onderdeel van de syllabus. 
 
 
Op pagina 12 van het correctievoorschrift, bij vraag 20 moeten altijd 2 punten worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord. 
Toelichting: de betekenis van significantie wordt op complexe wijze in de tekst 
gehanteerd. Vraag en correctievoorschrift sluiten vervolgens niet op een juiste manier 
op elkaar aan.   
 
 
Op pagina 12 en 13 bij vraag 22 moeten voor de eerste drie antwoordelementen  
3 scorepunten worden toegekend als deze elementen samenvattend een juiste 
beschrijving van het begrip medialogica geven en mits deze op een goede manier in 
relatie gebracht worden met het ontstaan van de veiligheidsparadox, ook als daarbij 
geen sprake is van drie uitgekristalliseerde kenmerken van medialogica. 
Het vierde antwoordelement in het correctievoorschrift blijft gehandhaafd en levert 1 
scorepunt op. 
Toelichting: 
Kenmerken van medialogica komen als zodanig niet puntsgewijs aan de orde in de 
syllabus, maar de syllabus geeft wel genoeg informatie over medialogica om de vraag 
verder te kunnen beantwoorden.  
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NB 
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
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 toe en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede 
corrector.  

c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert Cito 
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 

 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Maatschappijwetenschappen 
vwo. 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
drs H.W. Laan 
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