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Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

 

Datum:   24 november 2017 

Kenmerk: 17090/JOG 

Betreft:  Written exam Global Perspectives 

 

 

 

Beste ouder(s) /verzorger(s), 

Dit schooljaar gaat uw zoon of dochter examen doen voor het vak Global 

Perspectives. Zoals aangegeven vindt het examen plaats in de meivakantie. Tijdens 

deze toets zal uw zoon of dochter twee bronnen met elkaar vergelijken en 

beoordelen op wetenschappelijke betrouwbaarheid. Nu de examenkalender van 

Cambridge is gepubliceerd, is het ook mogelijk u op de hoogte te stellen van de 

exacte datum. 

Het written exam voor Global perspectives zal plaatsvinden op 10 mei 2018.  

Informatie over de examentijden ontvangt u uiterlijk twee weken voor het examen. 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen of  

opmerkingen kunt u uiteraard contact met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de sectie Global Perspectives, 

Brenda Stam,  

Teamleider 23456 vwo  

Head of the Bilingual Department 
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Global perspectives in 4V en V5 2017-2018 

 

Het vak Global Perspectives behelst de volgende 4 onderdelen: 

1. Written Exam. Dit is een toets waarbij een uw zoon of dochter twee 

documenten (bronnen) met elkaar vergelijkt en beoordeelt op 

wetenschappelijke betrouwbaarheid. 

2. Essay. Dit is geschreven verkenning van een onderzoeksvraag, vanuit een (1) 

perspectief, tussen de 1800-2000 woorden lang. 

3. Team Project + individual presentation + reflective paper. Hierbij gaat een 

groep leerlingen aan de slag met een onderwerp dat past binnen het thema 

van de cyclus; een lokaal spelend onderwerp dat verband houdt met 

processen die spelen op wereldschaal. Binnen de groep wordt afgesproken 

aan welke perspectief op dat onderwerp iedere leerling individueel gaat 

werken. Na afstemming van die afgeronde perspectieven in de groep, maakt 

iedere leerling een (poster)presentatie van zijn/haar perspectief. Deze 

presentatie (van 8 minuten) wordt –zonder editen- op video opgenomen, 

geheel in tekst uitgeschreven en beoordeeld. Daarop komt feedback die moet 

worden verwerkt in het volgende document. 

In het ‘reflective paper’ schrijft de leerling op wat hij geleerd heeft over het 

onderwerp en verwerkt hij perspectieven van groepsleden, die hij/zij van 

wetenschappelijk verantwoord commentaar voorzien. Daarnaast geeft de 

leerling in dit paper aan wat hij of zij heeft geleerd van deze opdracht. 

4. Cambridge Research Report. Dit is te vergelijken met het profielwerkstuk 

met als bijzonderheden: 

• Het onderwerp kan vrij gekozen worden, maar wij adviseren dat het valt 

binnen de thema’s die Cambridge University heeft geselecteerd (dat 

zijn er heel wat, en bovendien zijn het hele leuke thema’s). 

• De beoordeling wordt gedaan door Cambridge University en dus niet 

door de begeleiders van Het Schoter. 

 

 

 

 

 

 

 


