
 

Maatschappijwetenschappen 
 

De maatschappij verandert, is veranderd en zal blijven veranderen 
 
Vanaf volgend jaar – 2007 – kun je maatschappijwetenschappen kiezen als profielvak in CM en 
EM of als vak in de vrije ruimte. Met name voor CM’ers is dat interessant omdat de keus zich 
anders zou beperken tot aardrijkskunde of economie. Maar als je geen wiskunde hebt is eco een 
bijna onmogelijke opgave. 
 
Maatschappijwetenschappen zal leerlingen gaan voorbereiden op opleidingen in het hoger 
onderwijs. Je leert maatschappelijke vraagstukken analyseren met behulp van basiskennis en 
methodes uit de sociale wetenschappen. Vanuit vier invalshoeken (sociaal-economische, sociaal-
culturele, politiek-juridische en de veranderende- en vergelijkende invalshoek) leer je hoe je greep 
kunt krijgen op het verklaren van de maatschappelijke werkelijkheid. Hierbij maak je kennis met 
de benaderingswijzen en het instrumentarium van de sociale wetenschappen – politicologie, 
sociologie, psychologie, bestuurskunde en rechten. Je leert onderzoek doen. 
 
De Tweede Fase is bedoeld om de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger 
onderwijs te verbeteren, en maatschappijwetenschappen kan daar een grote bijdrage aan leveren. 
Voor havisten is maatschappijwetenschappen een goede voorbereiding op bijvoorbeeld pabo, 
HBO-recht, de sociale academie, communicatieopleidingen en de school voor journalistiek. 
 
Maatschappijwetenschappen werkt met thema’s. Op het centraal schriftelijk (CSE) worden drie 
thema’s getoetst: 
1.  politieke besluitvorming. Hoe komen in ons land beslissingen tot stand, hoe kun jij als 

burger invloed uitoefenen, hoe is de macht verdeeld? en dergelijke vraagstukken 
2. massamedia. Wat is het belang van informatie, is televisie werkelijk zo machtig, wat doet 

het zien geweld met jou? en dergelijke vragen 
3. criminaliteit en rechtsstaat. Waarom worden mensen crimineel, hoe erg is het met die 

criminaliteit, waarom straffen we en helpen die straffen? e.d. 
 
Op het schoolexamen worden wisselend thema’s getoetst als 
4. mens en werk. Waarom werken wij, hoe is het werk verdeeld, hoe kun je invloed 

uitoefenen op je werk e.d. 
5. multiculturele samenleving. Waarom verhuizen mensen, in hoeverre mogen zij hun 

eigen cultuur behouden, waarom is het samenleven van verschillende culturen soms 
lastig? e.d. 

6. milieu en beleid. Wat doen wij met ons allen met deze aarde, hoe ver moet je gaan met 
het beschermen van dieren, wat is de rol van de overheid? e.d. 

7. ontwikkelingssamenwerking. Moeten we de arme landen helpen en zo ja op welke 
manier(en)? 

 
Heel veel vragen en misschien een paar antwoorden. Nieuwsgierig geworden? Kies 
maatschappijwetenschappen in je profiel of je vrije ruimte. Een vak dat de moeite waard is! 


