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Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo 
 
Bij het centraal examen maatschappijwetenschappen havo:  
 
 
Op pagina 10, bij vraag 10 moet worden toegevoegd: 
 
Ook juist: 
• de framingtheorie          1 
voorbeeld van een juiste uitleg:  
• De framingtheorie houdt in dat de journalisten een onderwerp op een bepaalde 

manier kunnen belichten - in tekst 3 en 4 wordt een positief beeld van het  
politiewerk gegeven en in tekst 5 een negatief beeld - waardoor de manier 
waarop de lezers van die boodschap over het onderwerp gaan nadenken en 
praten, wordt gestuurd. Dus de lezers van de teksten 3 en 4 lezen zouden 
volgens de framingtheorie een positief beeld van de politie kunnen krijgen en 
lezers van tekst 5 een negatief beeld        1 
 

 
en 
 
 
Op pagina 14, bij vraag 22b moet het volgende voorbeeld van een juist antwoord: 
 
− De gegevens van de delictgroep ‘vermogensmisdrijven’ zijn vermoedelijk het meest 

betrouwbaar omdat vanwege de ernst van het delict veel slachtoffers aangifte zullen 
doen bij de politie. 

     
vervangen worden door 
 
-  De gegevens van de delictgroep ‘geweldsmisdrijven’ zijn vermoedelijk het 

meest betrouwbaar omdat vanwege de ernst van het delict veel slachtoffers 
aangifte zullen doen bij de politie. 
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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 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 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 maatschappijwetenschappen 
havo. 
 
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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