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aanvulling op het correctievoorschrift 2021-1 
 

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 10, bij vraag 10 moet bij deel a van ‘Een juist antwoord bevat’ 
 
•  een uitleg dat het Internationaal Strafhof de interne soevereine macht  
 van de VS kan schenden, met een toepassing van het regeren over  
 een groep mensen als kenmerk van interne soevereine macht en  
 daarover informatie uit tekst 2        1 
 
vervangen worden door: 
 
•  een uitleg dat het Internationaal Strafhof de interne soevereine macht  
 van de VS kan schenden, met een toepassing van het regeren over  
 een groep mensen of geweldsmonopolie als kenmerk van interne  
 soevereine macht en daarover informatie uit tekst 2     1 

 
Toelichting: 
Geweldsmonopolie kan als kenmerk van interne soevereine macht worden 
goedgekeurd, als uit het antwoord blijkt dat strafvervolging onderdeel uitmaakt van 
het geweldsmonopolie van staten. Want dan kan vervolging door het Internationaal 
Strafhof het geweldsmonopolie van de VS schenden (r. 10-11). 
        
en 
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Op pagina 13, bij vraag 14 moet bij de eerste deelscore bij ‘Een juist 
antwoord bevat’ 
 
• een uitleg dat tussen vreemden weinig sociale binding is, met een  
 toepassing van het kenmerk vertrouwen en daarover informatie uit  
 tekst 3             1 

 
vervangen worden door: 
 
• een uitleg dat tussen vreemden weinig sociale binding is of dat  
 tussen bekenden veel sociale binding is, met een toepassing van  
 het kenmerk vertrouwen en daarover informatie uit tekst 3    1 
 
en 
 
Op pagina 14, bij vraag 17 moet bij ‘Een juist antwoord bevat’ 
 
• een toenemend egoïsme / losgeslagen verzelfstandiging / de wil om  
 onbeperkt van het leven te genieten als negatief/positief proces van  
 individualisering en (consumentistisch) ‘ikke’, ‘ikke’, ‘ikke’ als  
 informatie uit tekst 4         1 
• een uitleg dat het gekozen proces volgens Botsman bijdraagt aan een  
 afname van de sociale cohesie, met een toepassing van de factor  
 gedeelde waarden en daarover informatie uit tekst 4    1 
 
vervangen worden door: 
 
• een toenemend egoïsme / losgeslagen verzelfstandiging / de wil om  
 onbeperkt van het leven te genieten als negatief/positief proces van  
 individualisering en (consumentistisch) ‘ikke’, ‘ikke’, ‘ikke’ of  
 micro-entrepreneurs als informatie uit tekst 4      1 
• een uitleg dat het gekozen proces volgens Botsman bijdraagt aan een  
 afname of toename van de sociale cohesie, met een toepassing van  
 de factor gedeelde waarden en daarover informatie uit tekst 4   1 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren maatschappijwetenschappen  
vwo. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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