
Praktische opdracht MAW 2019 

Uit het examenprogramma: 
De examenstof  
Domein A Vaardigheden  
Subdomein A1: Informatievaardigheden  
1. De kandidaat kan:  

 benodigde informatie verwerven en selecteren uit digitale en niet-digitale bronnen;  

 informatie verwerken en daaruit beredeneerde conclusies trekken;  

 de resultaten van een leeractiviteit beschrijven en presenteren.  
 
Subdomein A2: Concept-contextbenadering  
2. De kandidaat kan:  

 denkvaardigheden toepassen op de hoofdconcepten vorming, verhouding, binding en 
verandering en kernconcepten sociale cohesie, sociale instituties, groepsvorming, cultuur, 
socialisatie/acculturatie, identiteit, sociale gelijkheid/ ongelijkheid, rationalisering, 
individualisering, institutionalisering, politieke instituties, representatie/representativiteit, politieke 
socialisatie, ideologie, macht/gezag, conflict/samenwerking, democratisering, globalisering en 
staatsvorming.  

 denkvaardigheden toepassen op contexten, daarbij gebruik makend van hoofd- en 
kernconcepten. Het betreft zowel de in de domeinen beschreven contexten als andere contexten.  

 verbanden leggen tussen en binnen de in de domeinen beschreven contexten met behulp van 
hoofd- en kernconcepten.  

 verbanden leggen tussen en binnen andere contexten met behulp van hoofd- en 
kernconcepten.  
 
Subdomein A3: Onderzoeksvaardigheden  
3. De kandidaat kan:  

 gegeven onderzoeksresultaten beoordelen op betrouwbaarheid, validiteit en representativiteit;  

 een eenvoudig enigszins voorgestructureerd onderzoek opzetten en uitvoeren over een 
concreet maatschappelijk verschijnsel.  
 

Domein F: Analyse van een sociale actualiteit  
Subdomein F1: Informatie verwerven over een actualiteit  
22. De kandidaat kan informatie selecteren over een actuele gebeurtenis met 
maatschappijwetenschappelijke relevantie, zowel over feiten als ook over de verschillende 
meningen die erover bestaan. Tevens kan de kandidaat verschillende groepen en belangen 
onderscheiden die een rol spelen in deze actuele gebeurtenis.  
Subdomein F2: Selectie van hoofd- en kernconcepten toepassen op een actualiteit  
23. De kandidaat kan een actualiteit analyseren met behulp van hoofd- en kernconcepten.  
Domein G: Analyse van een politieke actualiteit (binnen een specifieke context)  
Subdomein G1: Politieke en sociale participatie  
24. De kandidaat kan onderscheid maken tussen de verschillende vormen van politieke en sociale 
participatie. Tevens kan hij de wenselijkheid van participatie beoordelen met behulp van hoofd-
en kernconcepten.  
Subdomein G2: Het belang van verkiezingen  
25. De kandidaat kan met behulp van hoofd- en kernconcepten beschrijven wat het belang is van 
vrije en eerlijke verkiezingen.  
Subdomein G3: Verkiezingen in Nederland en in een ander land  
26. De kandidaat kan de hoofdlijnen van het Nederlandse (kies)stelsel en dat van een ander land 
beschrijven. Tevens kan hij de voor- en nadelen van beide stelsels benoemen.  



Subdomein G4: Deelname aan de verkiezingen  
27. De kandidaat kan verschuivingen in de deelname aan verkiezingen beschrijven. Tevens kan hij 

de samenstelling van de electorale achterban van de belangrijkste politieke partijen en bewegingen 

in Nederland beschrijven. 

 

Op de publieke en politieke agenda van Nederland staan veel onderwerpen. Denk 

aan bijvoorbeeld criminaliteit, zinloos geweld, tekorten in de gezondheidszorg, de 

monarchie, genetische manipulatie, enz. enz. 

De bedoeling van deze praktische opdracht is dat je met een aantal medeleerlingen 

zo'n actueel maatschappelijk of politiek probleem in kaart brengt en er vervolgens 

een onderzoek naar gaat doen. 

Hierbij onderneem je de volgende stappen: 

1. Zoek een partner 
2. Breng het probleem in kaart met behulp van de hoofd- en kernconcepten van 

Maatschappijwetenschappen (zie A2 op de vorige pagina). Een handig 
hulpmiddel is het katern Onderzoek doen. Dit betekent dat je vanuit de 
sociaaleconomische 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 stellen jullie 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. 
Jullie leggen de enquête aan minstens 40 respondenten per persoon voor. 

4. Jullie verwerken de uitkomsten van de enquête, het liefst in tabellen of 
staafdiagrammen. 

5. Jullie formuleren een aantal conclusies die uit de verkregen data voortvloeien. 
6. Jullie schrijven 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 

concepten, 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. 

 

Doe je best en veel plezier 

 


