


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

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

Maatschappijwetenschappen
• 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



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 …
à 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 tot standkomen van, het voeren en de 
effecten van het overheidsbeleid.

Basiswetenschap van mw









Contexten

• Opvoeding
• Criminaliteit en samenleving
• Moderne samenleving
• Internationale politieke verhoudingen

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:

• Leerlingen leren feiten over maatschappelijke 
problemen

• Leerlingen leren over de visies van de 
verschillende politieke stromingen

• Leerlingen zelf maatschappelijke problemen 
onderzoeken

• Leerlingen leren standpunten onderbouwen 
met argumenten



De menselijke samenleving



Onderzoek doen:

• Probleem helder formuleren
• Onderzoeksvragen opstellen
• Hypothese formuleren
• De afhankelijke en onafhankelijke variabele
• Operationaliseren
• Indicatoren opstellen voor de variabele
• Significantie
• Beleidsadvies



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)


