
Bijlage bij de september-/maartmededeling 

centrale examens 2020 

 Pagina 1 van 3 

 

Maatschappijwetenschappen – vwo vakspecifieke informatie centraal examen 2020 

Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens 

(het CvTE) (zie Examenblad.nl). 

Veranderingen ten opzichte van 2019 zijn geel gemarkeerd.  

 

vwo 

Syllabus 2020 Voor het examen vwo in 2020 geldt een geheel nieuwe syllabus. 
Deze syllabus werd tot nu toe voor de pilotexamens gebruikt en 

geldt vanaf het examen 2020 voor alle scholen die het examen 
Maatschappijwetenschappen vwo afnemen. 
Bijlagen 3 en 5 maken onderdeel uit van de specificatie van de 
leerstof.  

Afnametijdstip  Zie het rooster in de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen 
voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens 

VO in 2020 (Examenblad.nl).  
Hierin vindt u ook de data voor de inzending deelscores aan Cito 
(Wolf).  

Correctievoorschrift Status: regelgeving 
Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het 
correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege 

wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het 
correctievoorschrift. 
Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een 

onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het Examenloket 
via het contactformulier op www.examenloket.nl.  
 
Aanvullingen 

Een aanvulling op een correctievoorschrift (cv) is bedoeld als 
verduidelijking. Het gaat in het overgrote deel van de aanvullingen 
niet om fouten. Het is een hulp bij de onderlinge communicatie 
tussen de eerste en tweede corrector, en vaak voortkomend uit de 
examenbesprekingen. Incidenteel wordt het middel van de 
aanvulling gebruikt om te melden dat een vraag geneutraliseerd 

wordt. Zie voor meer informatie paragraaf 9.4 van de 
Septembermededeling. 

Vakspecifieke mededeling In de pilot fase van het nieuwe programma 
maatschappijwetenschappen was in het opgaveboekje van het 

examen een zogenaamde ‘aanwijzing’ opgenomen. Deze aanwijzing 
gaf kandidaten informatie over hoe zij hoofd- of kernconcepten in de 
beantwoording van een vraag dienden te gebruiken. Gezien de aard 

van het nieuwe programma (analyseren van maatschappelijke en 
politieke vraagstukken) wordt van kandidaten verwacht dat ze 
kennis uit de maatschappijwetenschappen (zoals de omschrijvingen 
van concepten) actief gebruiken (toepassen in de gegeven context). 
Daarom wordt dit niet meer apart in een aanwijzing vermeld. 
 
Het CvTE heeft een ‘Toelichting op het examen 

maatschappijwetenschappen vwo 2020’ gepubliceerd op 
Examenblad. In deze toelichting wordt ingegaan op de aard van de 
vraagstelling in het examen en de wijze van corrigeren. 
 
In het verlengde van deze toelichting wordt in het 

correctievoorschrift van het centraal examen 2020 eenmalig de 

volgende uitleg opgenomen: 
 
“Bij veel vragen kent het correctievoorschrift twee onderdelen: ‘een 
juist antwoord bevat’ en ‘voorbeeld van een juist antwoord’. Het ‘een 
juist antwoord bevat’ is bepalend voor de toekenning van 
scorepunten. Het ‘voorbeeld van een juist antwoord’ is volgens de 

https://examenloket.officeheart.nl/Support/Ticket
http://www.examenloket.nl/
https://www.examenblad.nl/document/toelichting-examen-2/2020/f=/Toelichting_op_het_examen_maatschappijwetenschappen_vwo_2020.pdf
https://www.examenblad.nl/document/toelichting-examen-2/2020/f=/Toelichting_op_het_examen_maatschappijwetenschappen_vwo_2020.pdf
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examenmakers het meest voor de hand liggende antwoord. Als er 
sprake is van een vakinhoudelijk correcte toepassing van de criteria 

van ‘een juist antwoord bevat’, moeten aan antwoorden die afwijken 
van het voorbeeldantwoord scorepunten worden toegekend.” 
 
Hantering van het correctievoorschrift volgens deze uitleg bevordert 
de kwaliteit van de correctie en van het gesprek tussen eerste en 
tweede correcter.  

Testcorrectie en 
verplaatsing 
publicatiedatum 
correctievoorschrift 

Testcorrectie maatschappijwetenschappen vwo 
Voor het centraal examen maatschappijwetenschappen vwo eerste 
tijdvak wordt een testcorrectie uitgevoerd. Voor deze testcorrectie 
komt een twintigtal docenten bijeen en bespreekt het voorlopige 

correctievoorschrift aan de hand van het gemaakte examenwerk van 
hun leerlingen. De suggesties ter verbetering van het voorlopige 
correctievoorschrift van deze twintig docenten, worden door de 

vaststellingscommissie maatschappijwetenschappen havo/vwo van 
het College voor Toetsen en Examens (CvTE) besproken. Deze 
bespreking kan leiden tot aanpassingen in het voorlopige 
correctievoorschrift. Het definitieve correctievoorschrift wordt 
uiteindelijk vastgesteld door de vaststellingscommissie en is hierdoor 
twee dagen later beschikbaar. Het CvTE voert de testcorrectie uit in 
samenwerking met de NVLM. 

 
Voor correctoren maatschappijwetenschappen vwo betekent dit voor 
het tijdschema het volgende: 
- Donderdag 14 mei 2020: van 09.00 – 12.00 uur is de afname van 
het centraal examen maatschappijwetenschappen vwo. Om 17.00 

uur wordt er geen correctievoorschrift beschikbaar gesteld. 

- Vrijdag 15 mei 2020: bespreking van het voorlopige 
correctievoorschrift. Het definitieve correctievoorschrift wordt 
vastgesteld. 
- Zaterdag 16 mei 2020: publicatie van het definitieve 
correctievoorschrift maatschappijwetenschappen vwo om 
17.00 uur.  

 

 

Vwo bezemexamen oude programma 

Syllabus In 2020 zijn er bezemexamens maatschappijwetenschappen vwo bij 
het oude programma. Het betreft een examen bij de syllabus 
maatschappijwetenschappen vwo 2019. 

Het afnametijdstip  Voor het eerste tijdvak vindt de afname van het bezemexamen 
gelijktijdig met het reguliere CE maatschappijwetenschappen vwo 
plaats. Dit bezemexamen is niet opgenomen in de Regeling rooster 
en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de 
eindexamens en de staatsexamens VO in 2020 (Examenblad 2020). 
Het bezemexamen is daarentegen wel opgenomen in een latere 

versie van het rooster te vinden op: Examenblad-rooster 2020. 

Correctievoorschrift Status: regelgeving 

Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het 
correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege 
wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het 
correctievoorschrift. 

Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een 

onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met het Examenloket 
(examenloket@duo.nl).  
 
Aanvullingen 
Een aanvulling op een correctievoorschrift (cv) is bedoeld als 
verduidelijking. Het gaat in het overgrote deel van de aanvullingen 

https://www.examenblad.nl/examenrooster/2020?p=2&t=1;2
mailto:examenloket@duo.nl
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niet om fouten. Het is een hulp bij de onderlinge communicatie 
tussen de eerste en tweede corrector, en vaak voortkomend uit de 

examenbesprekingen. Incidenteel wordt het middel van de 
aanvulling gebruikt om te melden dat een vraag geneutraliseerd 
wordt. Zie voor meer informatie paragraaf 9.4 van de 
Septembermededeling. 

 

 


