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Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen 



 

Voorwoord 

Voor u ligt het sexy sectiewerkplan van het vak maatschappijwetenschappen.  

Alle samenhang in dit document is te danken aan de binder. 

Een goede leraar is iemand die iets uit je haalt in plaats van iets in je stopt (N.D. Walsh). 

Intelligentie krijg je mee, wijsheid moet je leren. Voor sommige leerlingen is school: verstand op 

nul en leren. Leren zonder te denken is ijdel. Denken zonder te leren is gevaarlijk. Wees 

voorzichtig met uw gedachten, ze kunnen op elk ogenblik woorden worden, en niets is 

gevaarlijker dan een grote gedachte in een leeg hoofd. Wanneer allen het eens zouden zijn, heeft 

niemand nagedacht. Denken is zo buitengewoon vermoeiend dat velen de voorkeur geven aan 

oordelen. En dus leren wij leerlingen dingen te weten te komen waarvan ze niet eens wisten dat 

ze ze niet wisten. Ervaring is leren van je fouten. Sommige leerlingen hebben heel veel ervaring. 

Je hebt denkers en doeners. De ergste zijn de denkers die denken dat ze wat doen. Er zijn 

leerlingen die er alles voor doen om niets te hoeven doen. Leerlingen die hard werken maken 

fouten. Leerlingen die het rustig aan doen, maken weinig fouten. Ik ken ook leerlingen die geen 

fouten maken. Van fouten maken leer je. Dus hoe meer fouten je maakt des te slimmer je wordt. 

Uiteindelijk op naar het examen. Van examens krijg je uitslag. Nog één keer een peptalk: “Beste 

kandidaten. Aan het begin van dit jaar stonden we aan de rand van de afgrond, maar we hebben 

dit jaar een grote stap voorwaarts gemaakt. Leg de lat voor jezelf zo hoog mogelijk, dan kun je er 

makkelijker onderdoor. Of word bokser, meer kans op slagen.” 

Veel leesplezier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zou niet kunnen zeggen dat genialiteit erfelijk is, want ik heb geen kinderen



Hfdst. 1 

1 DE MISSIE VAN HET MONTESSORI LYCEUM ROTTERDAM 
 
►  Het Montessori Lyceum Rotterdam (RML) verzorgt voortgezet Montessori-onderwijs op  

havo-, atheneum- en gymnasiumniveau. Belangrijk uitgangspunt is daarbij dat leerlingen 
zichzelf leren kennen en hun talenten leren ontwikkelen, waardoor ze als zelfstandige, 
kritische en eigentijdse burgers een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Het 
RML biedt daartoe een inspirerende leeromgeving, een breed onderwijsaanbod en een 
persoonlijke  begeleiding.  

 
2 DE KARAKTERISTIEKEN VAN VOORTGEZET MONTESSORI-

ONDERWIJS 
 
►  Een Montessorischool heeft een ruim geformuleerde taak als gemeenschap waarin door 

vertrouwen, respect en samenwerking naar een resultaat gestreefd wordt waarin een ieder 
zijn eigen aandeel heeft. De school helpt leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, 
kritische en mondige burgers. Ontwikkeling is niet alleen een voorwaarde voor 
succesvolle studie, maar is in het vormingsproces ook een waarde in zichzelf.  

 Het verbinden van hoofd, hart en handen in het onderwijs leidt tot een dieper begrip. 
Een belangrijke voorwaarde voor de identiteitsontwikkeling en de ontwikkeling naar 
zelfstandigheid is het leren kiezen. Leren kiezen houdt in dat leerlingen op school leren 
om binnen het kader van een voorbereide omgeving constructief en verantwoord te 
kiezen. Dat betekent dat de school vertrouwen stelt in de capaciteiten van zijn leerlingen 
en bereid is te aanvaarden dat zij fouten maken en daarvan kunnen leren. Hiervoor is 
reflectie een essentiële vaardigheid en die reflectie kan individueel plaatsvinden, maar ook 
in samenspraak met docenten en/of met medeleerlingen.      

 Het sociaal leren, het leren van en met elkaar is een belangrijk principe van het 
Montessorionderwijs in de 21e eeuw. Leerlingen zijn op zoek naar zichzelf en naar hun 
eigen plaats in de wereld en de school is voor hen daarbij een oriëntatiepunt. Samen leren 
is een middel om te ervaren wat het betekent om een bijdrage te leveren aan het werk van 
een groep, om te leren hoe de onderlinge afhankelijkheid binnen een groep werkt en om 
te ontdekken wat de eigen identiteit is binnen het groepsproces. Leerlingen leren aldus in 
een sociale context binnen en buiten de school te leren. Sociale ervaringen door het 
oefenen voor maatschappelijk leven leiden tot persoonlijke onafhankelijkheid, het 
ontdekken van de eigen waarde en de aanpassing aan het maatschappelijk functioneren. 
Leerlingen ontdekken zo ook de samenhang in de lesstof en leren zo de wereld als 
betekenisvolle omgeving waar te nemen en te benutten. Leerlingen leren beter als er meer 
en bewustere verbindingen gelegd worden tussen hun bestaande kennis enerzijds en de 
eigen levenssfeer en nieuwe kennis en vaardigheden anderzijds. 

  
3 DE VISIE VAN HET MONTESSORI LYCEUM ROTTERDAM 
 
►  Het RML wil zijn missie realiseren door het creëren van een pedagogisch-didactisch 

klimaat dat gebaseerd is op enkele voor de school fundamentele waarden. Deze 
uitgangspunten laten zich samenvatten in de volgende woordparen: 

 
3.1 Vrijheid en gebondenheid 
 
►  Het RML ziet vrijheid als ruimte voor ontwikkeling, maar ook als een middel om te leren 

omgaan met regels en gebondenheid. 



- Het RML zorgt voor kaders waarbinnen leerlingen zo veel mogelijk in vrijheid kunnen 
handelen en die hun de zekerheid bieden van waaruit zij aan hun eigen ontwikkeling 
kunnen werken. 

- Het RML biedt leerlingen de kans om zich individueel te ontplooien binnen een sociale 
context en de daarin geldende regels. 

- Het RML stimuleert leerlingen tot reflectie op en gesprekken over hun 
ontwikkelingsproces. 

 
3.2 Zelfstandigheid en geborgenheid 
 
► Op het RML zijn zelfstandigheid en geborgenheid voorwaardelijk voor elkaar. Leerlingen 

moeten zich binnen de school veilig voelen. Doordat zij zelf verantwoordelijkheid krijgen 
voor hun eigen ontwikkeling, kunnen zij hun zelfstandigheid ervaren en oefenen. 

- Het RML zorgt voor een veilige omgeving, waarin leerlingen kunnen oefenen, experimen-
teren en samenwerken, en waarin ze oog hebben voor elkaar en elkaars zelfstandigheid. 

- De zorg voor leerlingen op het RML is gericht op zelfredzaamheid, veiligheid en sociaal 
gedrag. Hierin is aandacht voor het individu binnen de sociale context en voor het 
groepsproces zelf. 

-    Het RML stimuleert leerlingen om verantwoorde keuzes te maken en te reflecteren op het 
belang van die keuzes. 

 
3.3 Brede ontwikkeling en verdieping 
 
►  Er is op het RML ruimte voor leerlingen om binnen en buiten de school de wereld om 

zich heen te ontdekken en hun plaats daarin te bepalen. 
- Het RML daagt leerlingen uit om hun talenten op cognitief, emotioneel en sociaal gebied 

te ontdekken en te ontwikkelen.  
- Het RML biedt leerlingen een betekenisvolle en eigentijdse omgeving voor hun 

persoonlijke verdieping.  
 
3.4 Realisme en resultaatgerichtheid 
 
► Leerlingen worden op het RML uitgedaagd om optimaal te presteren op hun eigen 

niveau. 
- Om dit te bereiken dragen docenten en mentoren zorg voor doorlopende leerlijnen, 

samenhang in de leerstof, aandacht voor het leren leren en determinatie van leerlingen op 
basis van gedegen observaties.   

- Het RML biedt ouders en leerlingen duidelijkheid over de verwachtingen ten aanzien van 
het leerproces.  

 
3.5 Verantwoordelijkheid en betrokkenheid 
 
► Ouders, leerlingen en medewerkers zijn elk vanuit hun eigen rol gezamenlijk 

verantwoordelijk voor het leerproces. 
- Het RML daagt leerlingen op een positieve manier uit om een bijdrage te leveren aan 

voorbereide leeromgeving. 
- De onderlinge betrokkenheid van ouders, leerlingen en docenten op het RML krijgt 

gestalte in een adequate, heldere en persoonlijke communicatie.   
 

Leerling tegen leraar:”Moeilijke vragen stellen, nee da’s makkelijk” 



Hfdst. 2 

Verantwoording maatschappijwetenschappen 

In 1968 is bij de invoering van de Mammoetwet het vak maatschappijleer als verplicht vak voor 

alle scholieren en alle schooltypen op de lestabel gezet. De korte geschiedenis van het vak 

maatschappijleer kan gekenmerkt worden als op z’n minst turbulent. Er bestond bij invoering 

geen eenduidig idee over de doelstellingen van het vak, evenmin was duidelijk bij welke 

wetenschap maatschappijleer onder te brengen was. Dat leverde ook een ruime bevoegdheidseis 

voor docenten op. Vaak was de invulling van het vak afhankelijk van de achtergrond van de 

docente die het vak gaf. Veelal werd het vak gezien als discussievak, waarbij de leerlingen 

moesten leren te discussiëren over eigentijdse onderwerpen als verslaving, ontwapening, de 

ontwikkelingsvraagstukken, etc. Onderwerpen die dwingen tot nadenken en standpuntbepaling. 

Daarmee leverde het vak een belangrijke bijdrage aan het reflecteren op waarden en normen die 

mensen, en dus ook leerlingen gebruiken om maatschappelijke verschijnselen een plaats te geven 

in hun dagelijks leven. Uiteindelijk neemt maatschappijleer een onmisbare plaats in als het gaat 

om de vorming van de identiteit van de leerling als toekomstig lid van onze samenleving. 

Dat geldt in misschien nog wel sterkere mate voor Maatschappijwetenschappen, de opvolger van 

maatschappijleer 2. 

Het sluit daarmee ook perfect aan bij de gedachten van het montessorionderwijs.  Onderwijs 

moet gezien worden in het verlengde van de opvoeding. Opvoeding is een taak van de ouders, 

daarom is het ook de verantwoording van de ouders welke school zij voor hun kinderen 

uitkiezen. School levert een bijdrage aan het volledige onderwijs van leerlingen. Het kan dan ook 

niet anders dan dat de school zich bewust is van de verantwoordelijke taak die zij heeft. Daarom 

is het belangrijk om, voordat we vaststellen wat het doel van het onderwijs is, eerst vaststellen wat 

het doel van de opvoeding is. 

Opvoeden betekent een kind voorbereiden op een zelfstandig leven in de samenleving. 

Vanzelfsprekend is de verantwoordelijkheid van ouders groot als het kind jong is en wordt de 

verantwoording met de jaren kleiner. Kinderen kunnen naarmate ze ouder worden steeds meer 

eigen verantwoording dragen. Wij leren ze het zelf te doen. Bij het betreden van de 

volwassenheid moet het kind in staat zijn zelf volkomen verantwoordelijk te zijn voor het eigen 

handelen en doen.   

Het onderwijs heeft een opvoedingstaak. Onderwijs is daarmee een opdracht. Deze stelling 

behoeft twee aanvullingen. In de eerste plaats bevinden de oudere leerlingen in de bovenbouw 

van het voortgezet onderwijs zich in de overgangsfase van de onvolwassenheid of adolescentie 

naar de volwassenheid. De mate van zelfstandigheid en het kunnen dragen van 

verantwoordelijkheid nemen toe. Daardoor verandert de pedagogische verantwoordelijkheid van 

de docent van karakter. Er is sprake van een toenemende symmetrie in de relatie leerling-docent. 

In de situatie gaat onderwijs als onderdeel van de opvoeding geleidelijk over in onderwijs aan 

volwassenen. Scherpe scheidingen zijn niet te trekken. De overgang is vloeiend en de relatie kan 

per leerling verschillen. 

Uiteraard verandert de verantwoordelijkheid van de docent voor het geven van goed onderwijs 

niet. In dat kader is het juist zijn verantwoordelijkheid om het toenemen van het ‘kunnen dragen 

van verantwoordelijkheid’ door leerlingen in de lessituatie te stimuleren en te belonen. Er is 



sprake van een glijdende schaal: naarmate het kind meer vrijheid aankan, zal de leraar minder 

regulerend moeten optreden. 

In de tweede plaats zijn er allerlei momenten in en buiten de lessituatie die niet voldoen aan d 

kenmerken van opvoeding. Leerlingen kunnen elkaar sterk beïnvloeden, of een leerling kan 

gegrepen worden door een bepaald onderwerp en dat zelfstandig bestuderen. 

Einddoel is in ieder geval dat de leerling groeit naar een situatie waarin hij verantwoord eigen 

beslissingen kan nemen. Dit past prima in de huidige methode van zelfstandig  en 

zelfverantwoordelijk leren. Leerlingen moeten op de weg gezet worden naar een zelfstandige 

werkhouding en planning. Verwacht mag worden van een leerling in de Tweede Fase dat hij 

bereid is steeds meer verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen leertaak. 

Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen vervullen daarbij een belangrijke rol. Want om 

verantwoorde beslissingen te kunnen nemen, moet de leerling inzicht hebben in zijn functioneren 

in de samenleving en tegelijk inzicht hebben hoe de samenleving functioneert. 

In het volgende hoofdstuk over doorlopende leerlijnen valt te lezen hoe het vak 

maatschappijwetenschappen deze rol inhoudelijk invult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat men bij de één weghaalt, noemt men plagiaat 

Wat men bij twee weghaalt wetenschappelijk onderzoek 



Hfdst. 3 

Doorlopende leerlijn maatschappijwetenschappen 

Maatschappijwetenschappen wordt gedurende twee jaar aangeboden in havo 4 en 5.  

De kandidaat kan concrete maatschappelijke vraagstukken en –ontwikkelingen analyseren en daar 

bij gebruik maken van de benaderingswijzen van maatschappijleer: 

- de politiek-juridische benaderingswijze 

- de sociaaleconomische benaderingswijze 

- de sociaal-culturele benaderingswijze 

- de veranderings- en vergelijkende benaderingswijze. 

Maatschappijwetenschappen bedient zich van de kernconcepten macht, gezag, bestuur, cultuur, 

levensbeschouwing, identiteit, werk, welvaart en welzijn. 

 

In het primair onderwijs zijn deze terug te vinden bij ‘oriëntatie op jezelf en de wereld ‘ : 

Nr. 34 zorg voor de lichamelijke en psychische gezondheid van zichzelf en anderen 

Nr. 35 redzaamheid in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument 

Nr. 36 hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger 

Nr. 37 respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen 

Nr. 38 hoofdzaken van geestelijke stromingen in de Nederlandse samenleving. 

 

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs in ‘mens en maatschappij’: 

Nr. 42 effecten van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en 

budgetteren, verkeer en milieu herkennen in eigen ervaringen en in de eigen omgeving 

Nr.43 overeenkomsten,verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in 

Nederland, de relatie met eigen en andermans levenswijze en de betekenis van respect 

voor elkaars opvattingen en leefwijzen 

Nr. 44 hoofdlijnen van het Nederlands politiek bestel als democratie en manieren van 

betrokkenheid bij het politiek proces 

Nr. 45 de betekenis van de Europese samenwerking en de Europese unie voor zichzelf, 

Nederland en de wereld 

Nr. 46 de verdeling van welvaart en armoede over de wereld en de betekenis daarvan voor de 

bevolking en het milieu in relatie met eigen leven in Nederland 

Nr. 47 actuele spanningen en conflicten in de wereld plaatsen tegen hun achtergrond, met oog 

voor de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang van mensenrechten en 

de betekenis van internationale samenwerking. 

 

In de Tweede fase voortgezet onderwijs vinden we de kernconcepten macht, gezag en bestuur 

terug bij: 

Domein B: Politieke besluitvorming 

B 1: politieke structuren 

B 2: actoren in het proces van politieke besluitvorming, politieke stromingen 

B 3: politieke cultuur en politieke stromingen 

B 4: internationale betrekkingen, waaronder Europese Unie 



Subdomein C3, Massamedia en overheid: 

Betrokkenheid overheid bij massamedia, wettelijke kaders omroep in Nederland, mediabeleid 

 

Subdomein D2, Overheidsbeleid Multiculturele samenleving: 

Hoofdlijnen vreemdelingen- en minderhedenbeleid, standpunten van politieke partijen 

Subdomein E1, Politieke visies verzorgingsstaat: 

Ontwikkeling van de verzorgingsstaat en verschillende visies hierop, betrokkenheid van de 

overheid bij het sociaaleconomisch proces 

Domein F: Criminaliteit en Rechtsstaat 

F 1: criminaliteit en samenleving 

F 2: de rechtsstaat 

F 3: overheidsbeleid 

F 4: functies van straffen, oorzaken van criminaliteit 

Subdomein G2, Overheid en milieu: 

Hoe de Nederlandse overheid, de EU en internationale organisaties zich met het milieu 

bezighouden, verantwoordelijkheden en beleidsinstrumenten 

Subdomein H2, Ontwikkelingssamenwerking en beleid: 

Motieven en belangen in het ontwikkelingsbeleid van Nederland en andere donorlanden, 

effectiviteit ontwikkelingssamenwerking en –beleid 

 

De kernconcepten cultuur, levensbeschouwing en identiteit bij 

Domein D, Multiculturele samenleving: 

D 1: Nederland als multiculturele samenleving 

D 2: overheidsbeleid 

D 3: maatschappelijke positie van etnische minderheden 

D 4: cultuur en discriminatie 

Subdomein C5, Massamedia en cultuur: 

Relatie sociaal-culturele ontwikkelingen, centrale waarden, inhoud en organisatie van de media; 

rol media bij cultuuroverdracht en beeldvorming over de werkelijkheid, visies op invloed/macht 

van de media; beïnvloedingstheorieën 

Subdomein G5, Milieu en cultuur: 

Waarden, normen, gedrag van individuen, maatschappelijke organisaties en overheid t.a.v. 

milieu(beleid) 

Subdomein H4, Ontwikkelingssamenwerking en cultuur: 

Belang van cultuur in ontwikkelingssamenwerking 

 

De kernconcepten werk, welvaart, welzijn bij 

Domein E, Mens en werk: 

E 1: politieke visies en verzorgingsstaat 

E 2: arbeidsverhoudingen 

E 3: arbeidsverdeling 

E 4: arbeid en informatisering 

E 5: betekenis en waardering van werk 

Subdomein D3, Maatschappelijke positie etnische minderheden: 

Arbeid, inkomen en huisvesting; gevolgen van deze maatschappelijke positie 



Subdomein G4, Milieuproblematiek: 

Relatie milieuproblematiek en sociaaleconomische verhoudingen 

 

De kernconcepten de mens en zijn fysieke- en ruimtelijke leefomgeving bij 

Domein G, Milieu en beleid: 

G 1: milieu als maatschappelijk probleem 

G 2: de rol van de overheid 

G 3: maatschappelijke organisaties en milieu 

G 4: mondiaal niveau en duurzame ontwikkeling 

G 5: milieu en cultuur 

 

De kernconcepten communicatie en samenleving bij 

Domein C, Massamedia: 

C 1: communicatie en massamedia 

C 2: massamedia en technologische ontwikkeling 

C 3: massamedia en overheid 

C 4: massamedia en commercie 

C 5: massamedia en cultuur 

Subdomein E4, Arbeid en informatisering: 

Invloed van informatisering op arbeid en samenleving 

 

De kernconcepten internationale verhoudingen, internationalisering en globalisering bij 

Domein B,  politieke besluitvorming: 

Subdomein B4, Internationale betrekkingen: 

Verenigde naties, NAVO 

Domein G, Milieu en beleid 

Subdomein G4, Milieuproblematiek op mondiaal niveau: 

Relatie milieuproblematiek en sociaaleconomische verhoudingen; duurzame ontwikkeling en het 

mondiale milieuvraagstuk 

Domein h, Ontwikkelingssamenwerking: 

H 1: ontwikkelingssamenwerking en beleid 

H 2: nationale en –internationale organisaties (o.a. over terugdringen onderontwikkeling) 

H 3: economische betrekkingen (o.a. over economische belangen derde wereld) 

H 4: ontwikkelingssamenwerking en cultuur. 

 

Het vak is thematisch opgebouwd. De thema’s Politieke besluitvorming, Massamedia en 

Criminaliteit en Rechtsstaat worden vanuit de 4 benaderingswijzen uitgewerkt. In het eerste jaar 

worden de leerlingen met twee van de drie thema’s en de bijbehorende kernconcepten vertrouwd 

gemaakt. Voorts maken zij een praktische opdracht waarbij zij middels onderzoek de 

benaderingswijzen toepassen. Hierbij gebruiken zij vaardigheden om informatie op te zoeken en 

verkregen data te verwerken. 

Het tweede jaar krijgen zij het derde thema en worden de eerste twee thema’s verder verdiept. 

Door vragen te beantwoorden en af te tekenen (voor een half bonuspunt) bouwen zij aan het 

verwerven van parate kennis. In de les vindt dan verdieping en analyse plaats. Ook leren zij de 

verbanden zien tussen de drie afzonderlijke thema’s en de gebruikte kernconcepten. 



 

Een deel van de kennis kunnen leerlingen ook opdoen bij verwante vakken als geschiedenis, 

economie en aardrijkskunde. Een deel van de vaardigheden bij geschiedenis, informatica, 

wiskunde en Nederlands. 

 

Voor maatschappijwetenschappen gelden de volgende vaardigheden: 

De kandidaat kan 

met betrekking tot een concreet maatschappelijk vraagstuk verschillende typen vragen 

herkennen en zelfstandig vragen formuleren. 

De verschillende typen vragen zijn beschrijvende, verklarende en evaluatieve vragen. De 

kandidaat kan een onderscheid maken tussen een vraagstelling en een hypothese. Een hypothese 

is een veronderstelling over de werkelijkheid. 

 

uit bronnenmateriaal over een concreet maatschappelijk vraagstuk bruikbare gegevens 

selecteren. 

De kandidaat kan uit de hypothese factoren of variabelen destilleren. Een variabele is een bepaald 

gegeven dat kan variëren, meestal een kenmerk of eigenschap van iets of iemand. Een variabele is 

een dus een eigenschap of kenmerk van een groep mensen, waardoor zij verschillen van anderen. 

Door de variabelen zo precies mogelijk te omschrijven kunnen de kandidaten deze 

operationaliseren, d.w.z. meetbaar maken. Zo komen zij tot indicatoren: meetbare gegevens. 

Indicatoren zorgen ervoor dat de resultaten van het onderzoek controleerbaar zijn; het 

onderzoek moet herhaald kunnen worden. 

 

informatie over een concreet maatschappelijk vraagstuk vanuit gegeven of zelf 

geformuleerde vragen verwerken en daaruit beredeneerde conclusies trekken. 

 

de betrouwbaarheid van informatiebronnen vaststellen.  

Het begrip betrouwbaarheid heeft betrekking op de vraag of de bron gegevens kan opleveren die 

als feitelijk juist kunnen worden beschouwd. 

 

de representativiteit van informatie vaststellen door meerdere bronnen met elkaar te 

vergelijken. 

Representatieve informatiebronnen geven een juist beeld/afspiegeling van de opvattingen of 

kenmerken van een organisatie, een groep mensen, van een situatie; eventueel iets dat typerend is 

voor een situatie of tijdvak. 

 

de mate van objectiviteit/subjectiviteit van informatie vaststellen. 

De validiteit heeft te maken met de geldigheid van informatie. Informatie is valide als je 

daadwerkelijk hebt gemeten wat je beoogde te meten. 

 

aan de hand van de begrippen selectieve perceptie en referentiekader beargumenteren 

welke factoren een objectieve weergave van de maatschappelijke werkelijkheid in de weg 

kunnen staan. 

 

maatstaven aanleggen voor het zo objectief mogelijk omgaan met informatie. 



Juiste weergave van feiten, citaten e.d; meerdere bronnen gebruiken; onbevooroordeeld; 

onderzoek met open vizier; hoor en wederhoor toepassen; scheiden van feiten en meningen; 

controleren van het feitenmateriaal; checken bronnen; 

 

elementaire statistische informatie interpreteren. 

Representatieve steekproef; significantie; correlatie; causaliteit. 

 

met betrekking tot een concreet maatschappelijk vraagstuk een beargumenteerd 

standpunt formuleren. 

De beoordeling richt zich hierbij uitsluitend op de kwaliteit van de argumentatie. Deze kwaliteit 

zal worden beoordeeld vanuit de vakinhoud. In een aantal gevallen kan interne logica van een 

argumentatie en het plausibel zijn van argumenten ook een rol spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is beter om in plaats van wetenschap over vragenschap te spreken
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Leerstofplan 

Vanzelfsprekend is de leerstofomschrijving terug te vinden in de syllabus 

Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen van het CEVO van mei 2007. Ook de gebruikte 

examenkaternen van uitgeverij Essener sturen grotendeels de inhoud van de lessen. 

 

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. 

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 

Domein A Vaardigheden 

Domein B Politieke besluitvorming 

Domein C Massamedia 

Domein D Multiculturele samenleving 

Domein E Mens en werk 

Domein F Criminaliteit en rechtsstaat 

Domein G Milieu en beleid 

Domein H Ontwikkelingssamenwerking 

 

Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen B, C en F, in combinatie met domein A. 

Het schoolexamen heeft betrekking op deze bovengenoemde domeinen aangevuld met capita uit 

de domeinen D en E. 

 

Het RML is een school met een eigen visie (zie eerder). Daarom gaat 

maatschappijwetenschappen uit van de volgende vakdidactische en pedagogische uitgangspunten. 

 

Uitgangspunt 1 de sociale wetenschappen vormen de wetenschappelijke basis van 

maatschappijwetenschappen 

Uitgangspunt 2 de domeinen/thema’s worden vanuit dezelfde invalshoeken benaderd. 

De leerstof wordt steeds op een systematische manier, vanuit een vast 

aantal benaderingsvragen beschreven: 

De sociaaleconomische invalshoek 

Wat is de relatie van het thema met de sociaaleconomische structuur, met 

de rol van verschillende belangengroepen en wie heeft waar belang bij? 

De sociaal-culturele invalshoek 

Wat is de relatie van het thema met waarden en normen, tradities en 

sociaal-culturele groeperingen? 

De politiek-juridische invalshoek 

Wat is de regelgeving en het beleid van de overheid t.a.v. het thema en wat 

zijn de politieke visies t.a.v. het thema? 

De historische en geografische invalshoek 

Wat is er veranderd ten opzichte van het thema en hoe wordt het thema 

benaderd in andere samenlevingen/culturen? 

Uitgangspunt 3 bij maatschappijwetenschappen gaan kennis van begrippen en kennis van 

concrete maatschappelijke problemen en verschijnselen hand in hand 

 Het vak benadrukt de noodzaak van het aanleren van begrippen. 

Begrippen hebben de functie van kapstokken waar een leerling grotere 



delen van informatie aan kan ophangen. De abstractie van een begrip 

maakt het een leerling mogelijk om de kennis ook in andere situaties te 

gebruiken. Tegelijkertijd moet het voor de leerling ook duidelijk zijn waar 

begrippen voor staan, op welke manier zij bijdragen aan inzicht in de 

samenleving. Abstracties en concrete kennis gaan altijd samen en werken 

wederzijds bevruchtend. Begrippen moeten geleerd worden aan de hand 

van concrete kennis over de samenleving. Zie ook de karakteristiek 

samenhang in de lesstof en 3.3 van de visie. 

Uitgangspunt 4 maatschappijwetenschappen leert leerlingen hoe ze zelf sociale en politieke 

problemen moeten bestuderen 

 Met behulp van het in uitgangspunt 2 geformuleerde instrumentarium van 

de benaderingswijzen kunnen de leerlingen zelf de actualiteit bestuderen. 

Uitgangspunt 5 maatschappijwetenschappen streeft niet alleen naar kennis, maar verwacht 

van leerlingen ook een gefundeerde en kritische meningsvorming over de 

samenleving. 

 Kennis van zaken is nooit alleen een intellectuele aangelegenheid, maar 

ook een zaak van het hart, dus van attitudes, van normen, waarden en 

emoties. Kennis nemen van leerinhouden impliceert waarderen. Het 

cognitieve en affectieve aspect kunnen dus niet van elkaar losgemaakt 

worden. Kennis is niet louter reproduceerbare feitenkennis. Kennis moet 

breed worden opgevat. Het omvat niet slechts weet hebben van de 

verschillende kennisgebieden, maar tevens inzichten, het beschikken over 

vaardigheden en het kunnen oplossen van problemen. Uitdrukkelijk ook 

weten hoe in sociale situaties te handelen en in allerlei situaties kunnen 

omgaan met jezelf en je medemens. Hoofd, hart en handen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wat is het verschil tussen onwetendheid en onverschilligheid?” 

“Ik weet het niet en het kan me geen barst schelen!” 



Hfdst. 5 

Randvoorwaarden 

 

Het vak Maatschappijwetenschappen wordt op het RML alleen aangeboden op het havo. 

In leerjaar 4 krijgen de kandidaten drie lesuren en leerjaar 5 eveneens drie lesuren.  

Het vak wordt doorgaans gegeven in het vaklokaal (205). Dit lokaal is voorzien van een computer 

met internetverbinding en een beamer. Verder is het lokaal voorzien van een kast met veel 

naslagwerken en een groot aantal mappen met uitwerkingen van begrippen 

maatschappijleer/maatschappijwetenschappen en illustraties bij die uitwerkingen. 

Leerlingen kunnen in het lokaal terecht voor verdiepingsmateriaal en antwoordmodellen bij de 

gebruikte methodes. Voor zover deze niet terug te vinden zijn op de vaksite van 

Maatschappijwetenschappen. 

Voor het gebruik van internet en het raadplegen van overige bronnen kunnen de leerlingen 

terecht in de centrale mediatheek. 

De sectie heeft een bescheiden budget voor het aanschaffen van (ICT)materiaal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verschil tussen gratis en voor niks. Ik heb gratis op school gezeten en jij voor niks 
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Werkvormen 

De moderne samenleving vraagt om mensen die zichzelf kunnen redden. Mensen die 

verantwoorde keuzes kunnen maken en eigen waarden en normen bepalen. Mensen die geleerd 

hebben kritisch te zijn en hun eigen mening kunnen vormen. 

Veel functies vragen om mensen die breed zijn opgeleid, flexibel inzetbaar, communicatief, die 

zich aan veranderende situaties kunnen aanpassen, die initiatief nemen en samenwerken. 

Met de kennis waarmee leerlingen de school verlaten, redden zij het niet voor de rest van hun 

leven. Leerlingen moeten het vermogen ontwikkelen om te leren, zodat zij in staat zijn continu 

nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. 

Ook vervolgopleidingen stellen eisen aan studievaardigheden, zoals in een tekst hoofd- en 

bijzaken kunnen onderscheiden, een studieplanning maken en zelfstandig werken. 

 

Kennis en inzicht blijven belangrijk, maar daarnaast zal het onderwijs steeds meer dan voorheen 

aandacht schenken aan vaardigheden. De leerling heeft meer mogelijkheden om zich 

vaardigheden eigen te maken als hij een actievere rol krijgt toebedeeld. Dit vereist nieuwe 

leermethoden. Methoden die leerlingen activeren en met opdrachten die ze niet alleen binnen, 

maar ook buiten de school kunnen uitvoeren. Dit heeft verregaande gevolgen voor zowel de 

leerling als de leraar. Leerlingen kunnen niet meer achterover leunen in de lesbanken en luisteren 

naar de lessen van de docent. Maar ook de docent kan niet meer achterover leunen in zijn stoel 

op zijn studeerkamer. Beide zullen aan het werk moeten om te voldoen aan de gestelde eisen van 

de huidige en toekomstige maatschappij. 

Havoleerlingen moeten in staat geacht worden grotere onderwerpen zelfstandig te verwerken. Zij 

zijn meer praktisch en meer toepassingsgericht. Zij willen zowel denken als doen. Niet alleen 

theoretisch bezig zijn met een onderwerp. Het bedenken van een onderzoeksvraag levert 

bijvoorbeeld vaak problemen op. Zij hebben liever dat de docent zelf de theoretische kant 

voorstelt en vervolgens vullen zij dit wel praktisch in. Concreet betekent dit dat de leerlingen met 

behulp van het theoretisch kader een thema doorwerken, vragen maken en zelf controleren, 

teksten lezen, lessen samenvatten, dvd’s bekijken en de bruikbare informatie daaruit filteren, 

proeftoetsen maken en examentoetsen/schoolonderzoeken  voorbereiden, tijdens 

onderwijsleergesprekken en discussies leren argumenteren en een eigen mening vormen. 

De docent zorgt voor de randvoorwaarden als rust, ruimte materiaal, heldere opdrachten, goede 

feedback, enzovoort. 

 

Actief leren betekent bij maatschappijwetenschappen en maatschappijleer dat leerlingen met 

concrete maatschappelijke problemen bezig zijn. Ze worden geconfronteerd met hun eigen 

denken, opvattingen en die van anderen. Daarvoor gebruiken wij een aantal werkvormen die hen 

tot actief denken en handelen aanzetten. Voorbeelden zijn het oprichten van een politieke partij 

en het ontwerpen van een verkiezingsposter, het opstellen van een rijksbegroting, ‘politiek in de 

polder’, een kort geding over legalisering van hard drugs, het maken van het inburgeringexamen, 

de moslimtest, internationale omgangstest, criminaliteitstest,waarden en normentest, de 

jeugdbende, het ontwerpen van de cover van een tijdschrift, etc. etc. Hoofd, hart en handen 

worden in deze werkvormen gecombineerd. Ook de praktische opdracht Utopia is hier een 

voorbeeld van. 
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Toetsing en reflectie 

Cijfers spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen. Het bepaalt hun overgang naar een 

volgende klas en uiteindelijk ook of ze een diploma krijgen. Het geven van cijfers is vaak een 

middel om leerlingen extern te motiveren voor een leertaak. Vaak vragen leerlingen zelf: “is het 

voor een cijfer?”  

Leerlingen becijferen is geen doel op zich. Cijfers zijn een middel om een doel te bereiken. Het 

doel is een bepaald niveau, door de overheid vastgesteld. 

Maatschappijwetenschappen en maatschappijleer worden in de bovenbouw van elk schooltype 

gegeven. Dit betekent dat leerlingen vlak voor hun examen staan. Ze hebben voor een gedeelte al 

bepaald welke studierichting zij willen volgen na hun middelbare opleiding. Ze zullen het besef 

hebben dat een diploma voor het middelbaar onderwijs noodzakelijk is. Dit vergroot hun 

intrinsieke motivatie. Toetsen en cijfers dienen dus niet zozeer om ze extern te motiveren, maar 

om hun leerproces gaande te houden en om ze te kunnen laten vaststellen in hoeverre zij de door 

hen bestudeerde stof eigen hebben gemaakt en beheersen. 

 

Toetsen bestaan in het voorexamenjaar uit een mix van multiple choice vragen en open vragen. 

De vragen worden op drie niveau’s gesteld: kennis, inzicht en toepassing. Hiermee wordt 

enigszins recht gedaan aan de verschillen in leerstijl van de leerlingen. De praktische opdracht is  

het werken aan een groepsopdracht, waarmee ook samenwerking en andere sociale vaardigheden 

onderdeel van de beoordeling zijn. 

In het eindexamenjaar bestaan de toetsen uit schoolonderzoeken die voornamelijk geconstrueerd 

zijn uit open vragen met veel bronnen als basis. Dit vooruitlopend op de vorm van het CSE. 

 

Toetsen en opdrachten worden klassikaal of individueel nabesproken middels projectie van de 

vragen en het antwoordmodel op de beamer. De leerlingen worden gaandeweg getraind in het 

analyseren van de bronnen, het doorgronden van de gestelde vragen en, misschien wel het 

belangrijkste, de juiste formulering van de antwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leraren doen de deur open maar de leerling moet er zelf doorheen lopen
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Examenresultaten 

Bij het beoordelen en vergelijken van de examenresultaten is gebruik gemaakt van gegevens die 

door Wolf zijn aangeleverd. Hiermee kun je de scores van de eigen kandidaten vergelijken met 

het landelijk gemiddelde als totaal en op afzonderlijke onderdelen van het CSE. 

Voor het totale examen waren de scores: 

  RML  Landelijk 

2009  58  58 

2010  48  49 

2011  49  52 

2012  50  57 

2013  51  56 

2014  51  50 

 

Kijken we naar de afwijking tussen de gemiddelden tussen SE en CSE: 

  SE  CSE 

2008  6,4  6,4 

2009  6,3  6,2 

2010  6,2  6,1 

2011  5,6  5,7 

2012  6,3  5,7 

2013  6,2  6,1 

2014  6,2  6,2 

 

Het ene leerjaar is het andere niet natuurlijk, maar toch kunnen uit de statistische analyses 

interessante conclusies getrokken worden. De eerste jaren scoorden de leerlingen goed op 

massamedia en criminaliteit en minder op politieke besluitvorming. Ook waren zij goed in 

inzicht-  en toepassingsvragen en scoorden zij niet goed op reproductie- en parate kennis vragen. 

Om die reden zijn een aantal vragen uit de examenkaternen geselecteerd die daarop ingaan en 

krijgen leerlingen een half punt bonus als zij die vragen maken en voor het schoolonderzoek laten 

aftekenen. Dit brengt het risico met zich mee dat het SE-cijfer niet een juist beeld geeft van het 

kunnen van de leerling, maar de verwachting was dat dit gecompenseerd wordt door een betere 

voorbereiding op het CE en een hogere score daarop. Het is nog te vroeg om te zeggen dat die 

verwachting waar is gemaakt. 
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