
Examen Maatschappijleer 2020-2021 Havo en Vwo  

Het examen Maatschappijleer bestaat uit:  

1. Een schriftelijk college-examen.  

2. Een mondeling college-examen.  

  

1. Schriftelijk college-examen:  

 Bij het schriftelijk college-examen worden vaardigheden getoetst in combinatie met de 

onderwerpen:  vaardigheden, rechtsstaat, parlementaire democratie en verzorgingsstaat   

Het schriftelijke examen bevat uitsluitend gesloten vragen.  

 Hulpmiddelen: woordenboek  

 Tijdsduur: 60 minuten   

Cijfer: deelcijfer a  

Overzicht schriftelijk college-examen  

wat  
toetsing:  

- vaardigheden  

- Rechtsstaat  

- De verzorgingsstaat  

De parlementaire democratie  

hulpmiddelen  basispakket en woordenboek  

tijdsduur  60 minuten  

cijfer  deelcijfer a  

  

  

2. Mondeling college-examen:  

 Bij het mondeling college-examen worden  vaardigheden getoetst in combinatie met de stof van de 

domeinen (onderwerpen) vaardigheden, rechtsstaat, parlementaire democratie en de pluriforme 

samenleving.  

 Het mondeling examen duurt 40 minuten.   

Hieraan voorafgaand krijgt de kandidaat 20 minuten de tijd om zich voor te bereiden aan de hand 

van een casus (een artikel en/of afbeelding) die hij in het voorbereidingslokaal ontvangt. Bij het 

mondeling examen wordt aandacht besteed aan:  

 • bespreking van de casus. Deze casus is gekoppeld aan één of meerdere domeinen (onderwerpen).  

Over de casus worden vragen gesteld, waarbij wordt nagegaan of de kandidaat de informatie heeft 

begrepen, verwerkt en een standpunt kan innemen of een conclusie kan trekken. Daarna worden 

vragen gesteld over de overige domeinen (onderwerpen).  



  

  

  

wat  voorbereiding  mondeling examen over:  

- vaardigheden  

- De parlementaire democratie  

- De rechtsstaat  
- Pluriforme samenleving 

  

hoe  bestuderen van 

de casus in het 

voorbereidings- 

lokaal  

beantwoorden van vragen 

over maatschappelijke 

vraagstukken aan de hand 

van de casus  

beantwoorden van 

vragen over de overige 

examenstof  

hulpmiddelen  basispakket en 

woordenboek  
    

tijdsduur  20 minuten  ca. 10 minuten  ca. 30 minuten  

cijfer    deelcijfer b  

Overzicht mondeling college-examen   
  

  

  

  

  

  

  

De Berekening van het eindcijfer  

wat  wegingsfactor  eindcijfer (afgerond op een geheel 

getal)  

schriftelijke college- examen      

  

  
0,5a + 0,5b  

- deelcijfer a  0,5  

mondeling college-examen    

-  deelcijfer b  0,5  

Overzicht berekening eindcijfer  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



3.  Overzicht  
  
maatschappijleer   

college-examen  

schriftelijk  mondeling  

Domein A:  
Vaardigheden  

Informatievaardigheden  X X 

Benaderingswijzen  X X 

Domein B:  
Rechtsstaat  

Vrijheidsrechten en plichten; het beginsel 

rechtsstaat  
x X 

De praktijk van de rechtsstaat  x X 

Internationale vergelijking en internationale 

organisaties  
x X 

Domein C: 

Parlementaire 

democratie  

Politieke rechten; de structuur van de democratie  X X 

De praktijk van de parlementaire democratie  X X 

Internationale vergelijking en internationale 

organisaties  
X X 

Domein D:  
Verzorgingsstaat  

Geschiedenis van de verzorgingsstaat  X  

Sociale rechten en plichten; kenmerken van een 

verzorgingsstaat  
X  

De praktijk van de verzorgingsstaat  X  

Internationale vergelijking en internationale 

organisaties  
X  

Domein E: 

Pluriforme 

samenleving  

Geschiedenis van de pluriforme samenleving   x 

Grondrechten die horen bij de pluriforme 

samenleving  
 x 

De praktijk van de pluriforme samenleving   x 

Internationale vergelijking en internationale 

organisaties  
 x 

  
Bij het bestuderen van de examenstof is het raadzaam gebruik te maken 

van een lesmethode of examenkatern.  

  

  

  

  


