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Op de publieke en politieke agenda van Nederland staan veel onderwerpen. Denk 
aan bijvoorbeeld criminaliteit, onvoltooid leven, tekorten in het onderwijs en de 
gezondheidszorg, de monarchie, genetische manipulatie, klimaatverandering, enz. 
enz. 
De bedoeling van deze praktische opdracht is dat je met een aantal medeleerlingen 
zo'n actueel maatschappelijk probleem in kaart brengt en er vervolgens een 
onderzoek naar gaat doen. 
Hierbij onderneem je de volgende stappen: 
1. vorm een groep van vier leerlingen 
2. breng het probleem in kaart met behulp van het analyseschema op blz. 182 en 

183 van het theorieboek. Dit betekent dat je vanuit de sociaal-economische 
invalshoek de belangen inventariseert, vanuit de sociaal-culturele invalshoek 
welke waarden en normen een rol spelen, vanuit de politiek-juridische 
invalshoek welke wetten en overheidsbeleid in het geding zijn en tenslotte 
vanuit de vergelijkende invalshoek hoe er vroeger met het probleem werd 
omgegaan en hoe er in andere landen tegenaan gekeken wordt 

3. met behulp van de gevonden informatie stel je een enquête op. Naast 
personalia als sekse, leeftijd, hoogst genoten opleiding, probeer je te 
achterhalen wat mensen van het probleem afweten en hoe ze erover denken. 
Je legt de enquête aan minstens 40 respondenten voor. 

4. je verwerkt de uitkomsten van de enquête, het liefst in tabellen of 
staafdiagrammen. 

5. je formuleert een aantal conclusies die uit de verkregen data voortvloeien. 
6. je schrijft een uitleiding waarin je je eigen mening geeft over de uitkomsten van 

de enquête en een korte nabeschouwing over het proces van samenwerken, 
wat er goed ging, wat je de volgende keer anders zou doen, etc. 

 
Bij de beoordeling zal gekeken worden naar de inhoud (probleemstelling, toepassing 
analyseschema, kwaliteit van de vragen, juiste gevolgtrekkingen), de vorm (lay-out, 
leesbaarheid, bronvermelding, enz.) en of je er met interesse en plezier aan gewerkt 
hebt. Nadere richtlijnen voor het onderzoek krijg je in de les en kun je vinden op de 
vaksite (rml.nl – portals – leerlingen – maatschappijleer havo 5). 
 



 


