Reactie CvTE op de vragen van de NVLM over het CE maatschappijwetenschappen havo tijdvak 2.

Vraag 3: Verzoek om verruiming van het correctievoorschrift
Voorstel Een juist antwoord bevat (…) bij bullit 2 • een toepassing van standaardgedragspatronen /
‘het reguleren van gedrag’ uit de omschrijving van het kernconcept institutionalisering en informatie
uit tekst 1 die deze redenering ondersteunt
Toelichting Het element ‘reguleren van gedrag’ is toe te passen met de SAAR-methode, welke het
gedrag van de gebruikers reguleert.
Antwoord CvTE: er komt een aanvulling op het correctievoorschrift.

Vraag 7: Verzoek om verruiming van het correctievoorschrift
Toevoegen aan het antwoordmodel: betrouwbaarheid met uit tekst 2: ‘Naderhand zijn er meer
onderzoeken gedaan waaruit dat grote effect op de veiligheid niet bleek’ dus het geval in Tilburg was
toeval. (47-50)’ (Syllabus, p. 7).
Antwoord CvTE : Ook al heeft de leerling betrouwbaarheid correct omschreven is het in dit geval geen
antwoord op de vraag. Het is immers goed mogelijk dat alle onderzoeken betrouwbaar waren, maar
dat de verschillen tot stand komen door de kenmerken van de ondervraagden. Het juiste antwoord
gaat over representativiteit. Het cv kan niet worden verruimd.

Vraag 8: Verzoek om kritisch naar de vraag en cv te kijken: a) Gezondheid is niet terug te zien in de
tabel / het figuur.
Toelichting: Bij het tweede punt moeten leerlingen volgens het antwoordmodel de relatie tussen
gezondheid en roken leggen. Niets in de vraag/bron wijst hierop, dit komt out of the blue. Uit de
figuur is niet af te leiden dat het antwoord gezocht moet worden in gezondheid. Daardoor missen
leerlingen zowel het tweede als het derde punt bij deze vraag. Er staat hier geen beredeneer maar
leg uit, dus leerlingen mogen geen informatie zelf toevoegen.
b) Op het moment dat leerlingen in tegenstelling tot de ruimte die de vraagstelling biedt, mogen
beredeneren, dan zijn veel meer interpretaties / redeneringen mogelijk.
Toelichting: Het kan in het antwoord bij schaarse goederen ook gaan over minder geld. Want mensen
die roken hebben minder geld. Ook ruimte bieden voor andere mogelijkheden dan gezondheid als
schaars goed.
Antwoord CvTE: er komt een aanvulling op het correctievoorschrift.

Vraag 14B: - Verzoek om politiek conflict te concretiseren in de syllabus en de vragen anders niet te
stellen. - Verzoek om meer mogelijkheden te noemen in het Een juist antwoord bevat zodat dit meer
handvaten geeft voor het consistent nakijken voor docenten.
Toelichting: Een juist antwoord bevat geeft onvoldoende duidelijkheid wat we eigenlijk bedoelen met
politiek conflict. Er is ook geen eenduidige uitleg van wat politiek is in de syllabus.

Antwoord CvTE: De omschrijving van politiek conflict in de syllabus is erg beknopt (p. 24-25).
Antwoorden die – op basis van tekst 4 – betrekking hebben op machts- of gezagsverhoudingen en
over het inrichten van een samenleving zijn correct.

Vraag 24B: Verzoek om de noodzakelijkheid van het noemen van waarden uit het antwoordmodel te
halen, zodat de nadruk meer op sociale cohesie komt te liggen.
Toelichting: Het verplicht moeten noemen van 'waarden' is een beperking van hoe leerlingen kunnen
uitleggen dat een subcultuur kan zorgen voor sociale cohesie. Leerlingen refereren naar gedeelde
ervaringen, opvattingen, kapsels, lifestyle etc. Uitdrukkingsvormen zou ook goed moeten zijn. Dus in
plaats van verplicht gedeelde waarden noemen, zou ook een van de elementen van cultuur kunnen.
Of andere stukken tekst die niet zozeer over de cultuur gaan. Het mag bijvoorbeeld ook gaan over
bindingen binnen de subcultuur. Er wordt in de vraag immers niet concreet naar het kernconcept
cultuur gevraagd.
Antwoord CvTE: De leerling wordt gevraagd te beredeneren hoe de subcultuur voor sociale cohesie
tussen haar leden kan zorgen. Daarom moeten factoren die de sociale cohesie kunnen bevorderen
worden genoemd. Deze zijn wederzijdse afhankelijkheid, dwang en/of gedeelde waarden en normen
(syllabus 2022, p. 35). Alleen gedeelde waarden en normen passen bij tekst 6. Het cv kan daarom niet
worden aangepast.

