


Profielkeuzevakken

C&M
Een van de volgende vakken

Ak
Ec
Mw

E&M
Een van de volgende vakken:

Fa/Du
Ak
BE
Mw

N&G en N&T in de vrije ruimte



verschillen

Ma
• Geen eindexamen
• Niet in eindexamenklas
• Veel discussie
• Politieke socialisatie
Parlementaire democratie
Rechtsstaat
Verzorgingsstaat
Multiculturele samenleving

Mw
• Eindexamen
• Wel in eindexamenklas
• Concepten & analyse
• Voorbereiding op

– menswetenschappen
– Mensberoepen

Concept - Context



Maatschappijwetenschap

Over de menselijke samenleving en 
haar verschijnselen



Wetenschap

Academische vaardigheden
- Argumenteren 
- Redeneren 
- Analyse
- Concepten
- Ideologieën 
- Theorieën
- Paradigma’s
- Taalvaardigheid
- Onderzoekvaardigheden

- Verificatie
- Falsificatie
- Variabelen  



Wetenschappen

Menswetenschappen

• De mens
• Relaties
• Macht
• Conflict
• Samenwerking
• Organiseren 
• Denken en redeneren

Natuurwetenschappen

• Dode materie en natuur
• Structuur van stoffen
• Krachten 
• Natuurwetten
• Ontwerpen 
• Berekenen



Natuurwetenschap



Menswetenschap



Het gaat altijd om de mens!



Menswetenschappen

• Sociologie 
• Politicologie 
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde
• Economie
• Theologie
• Filosofie

• Cultuurwetenschappen
• Psychologie
• Antropologie
• Rechten
• Criminologie
• Demografie



Bij maatschappijwetenschappen:

• Gaat het om de samenleving van mensen
• Het samenleven en samenwerken kan de mens 

heel gelukkig maken, maar ook heel erg 
verdrietig.

• Overal waar mensen samenleven ontstaan 
problemen en conflicten.

• Bij maatschappijleer leer je over de problemen
van het samenleven.

• Maar ook …
 over de oplossingen



Sociologie 

Dit is de wetenschap die zich bezighoudt met de 
bestudering van het sociaal gedrag en sociaal 
handelen van de mens in de samenleving.

Basiswetenschap van mw





Politicologie

Dit is de wetenschap die zich bezighoudt met 
het totstandkomen van, het voeren en de 
effecten van het overheidsbeleid.

Basiswetenschap van mw





Vorming

Socialisatie

Acculturatie

Identiteit

Cultuur

Politieke 
socialisatie

Verhouding

Sociale (on)gelijkheid

Macht

Gezag

Conflict

Samenwerking

Binding

Sociale cohesie

Sociale institutie

Groepsvorming

Cultuur

Politieke institutie

Representatie

Representativiteit 

Verandering 

Rationalisering

Individualisering

Institutionalisering

Democratisering

Staatsvorming

Globalisering

Concepten



Contexten

• Politieke besluitvorming
• Massamedia 
• Criminaliteit en samenleving
• Multiculturele samenleving

Iedere denkbare actualiteit



Onderwerpen van mw

• Relaties
• Conflicten en Samenwerken
• Arm en Rijk
• Relaties
• Identiteit

– Wie ben ik?

• Inrichting en verandering van de samenleving





Bij mw:

• Leer je feiten over maatschappelijke 
problemen

• Leer je wat de verschillende politieke partijen 
van de maatschappelijk problemen vinden

• Leer je zelf maatschappelijke problemen 
onderzoeken

• Leer jouw mening over maatschappelijke 
problemen met argumenten te onderbouwen



De menselijke samenleving



De mens en zijn relaties



Liefde



Opvoeding



Conflict



Samenwerken



Straf



Taakstraf



Criminaliteit



Identiteit



Inrichting van de samenleving



Verandering van de samenleving





Voorbeeld: Geweld





Normaal?

• Hoe wordt je wie je bent?
• Hoe kijk jij naar anderen en hoe kijken zij naar 

jou?
• Wat is normaal?
• Wie bepaalt wat normaal is?
• Hoe veranderen meningen over wat normaal 

is?



Normaal

• 150 km per uur op de snelweg rijden
• Alcohol gebruiken
• Drugs gebruiken
• Directeur verdient: 

– 30.000.000 euro per jaar

• Koffiejuffrouw verdient:
– 20.000 euro per jaar





Politiek





Immigratie

• Hoeveel mensen komen naar Nederland?
• Waarom komen er zoveel mensen naar 

Nederland?
• Wie laten we wel en wie laten we niet binnen?
• Moeten immigranten zich 100% aanpassen?
• Mogen zij hun geloof houden?





Massamedia

• Beïnvloed reclame ons?
• Waarom mag prono niet zomaar worden 

uitgezonden?
• Wat betekenen tv en kranten voor onze 

democratie?





Werk

• Mogen vrouwen alle beroepen kiezen?
• Verdienen mannen en vrouwen evenveel?
• Krijgt iedereen een eerlijk inkomen?





Criminaliteit

• Wanneer ben je crimineel?
• Wat mag de politie wel en niet doen?
• Wat is beter Halt of een gevangenisstraf?
• Softdrugs moet kunnen!



Wanneer kies je mw?

• Als je geïnteresseerd bent in mensen en het 
samenwerken van mensen

• Als je “iets wil doen met mensen” bijvoorbeeld:
– Bij de politie
– Als rechter
– In de hulpverlening
– Met kinderen

• Als je een redelijk cijfer hebt voor geschiedenis en 
aardrijkskunde (dit zijn vergelijkbare vakken)



Paradijs





Utopie











Babel

Babylonische spraakverwarring





Vechten voor de Vrede







Apocalypse

















Link

• http://www.vpro.nl/zondag-met-lubach/zondag-
met-lubach-seizoen-4/aflevering-8.html

• Begin tot 1.58 minuten
• Vanaf 6.12 tot 8.40 – 14.40 min
• Wilders heeft geen vrienden
• http://www.vpro.nl/zondag-met-lubach/zondag-

met-lubach-seizoen-4/aflevering-5.html
• Vanaf 4.12 tot 6.33 min

http://www.vpro.nl/zondag-met-lubach/zondag-met-lubach-seizoen-4/aflevering-8.html
http://www.vpro.nl/zondag-met-lubach/zondag-met-lubach-seizoen-4/aflevering-5.html
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