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Beste collega’s,
Hieronder zal ik feedback geven naar aanleiding van de eindexamenbespreking en dan
specifiek die vragen die gericht zijn aan het CvTE.
Vraag 6
De vraag was gericht op de representativiteit van het onderzoek. Dus het betreft hier de
representativiteit van de informatie/gegevens. Deze omschrijving van het begrip
representativiteit staat ook in de syllabus. Dit begrip hadden leerlingen uit de tekst kunnen
halen.
Vraag 7
Op basis van de kaart kan wel een onafhankelijk variabele worden gekozen. De landen op de
kaart (en hun kenmerken) zijn onafhankelijk van de grijstinten op de kaart.
Vraag 9
Het correctievoorschrift moet op de volgende manier worden toegepast. De koppeling aan
de juiste wet- en regelgeving levert 1 punt op per juist antwoord (maximaal 3 punten).
Bij de uitleg van het element staat in de CV duidelijk: “voorbeeld van een juiste uitleg”. Dus
ook een andere uitleg kan hier juist zijn.
Verder is er in de puntentelling geen koppeling gemaakt tussen een juist element en een
juiste uitleg.
Vraag 17
Het argument dat overgegaan kan worden op ‘eigenrichting’ en dat daarom de functie
‘handhaving van de rechtsorde’ in het geding is, is niet te herkennen in de tabel. Dit
argument kan alleen gegeven worden door door te redeneren met de gegevens uit de tabel.
Die redenering is niet evident en is niet af te lezen uit de tabel.
Verder is er geen sprake van ‘handhaving van de rechtsorde’ omdat de politie juist wel zorgt
voor de handhaving van de verkeersregels.
Vraag 19
In de citaten r. 1-5 en r. 15-18 mist een onderscheidend kenmerk tijd/plaats/wijzigende
omstandigheden die van belang zijn bij het begrip ‘relativiteit van de criminaliteit’
Vriendelijke groeten,
de voorzitter van CvTE-vaststellingscommissie maatschappijwetenschappen vwo (regulier
programma)

