
Maatschappelijke vorming 
1 Welke onderwerpen behandel je? 
In klas 1,2 en 4 behandelen we bij maatschappelijke vorming allerlei verschillende onderwerpen. Zo 
hebben we het in de lessen bijvoorbeeld over thema's als 'je thuis voelen', gastvrijheid en 
vluchtelingen. Denken we samen na over wat het betekent om elkaar te helpen en hoe je dat doet. 
We kijken ook wat het betekent om in verzet te komen: 'voor wie of wat wil jij opkomen'? Of hebben 
we het over goed en kwaad: 'hoe bepalen we of iets goed of fout is en is dat wel voor iedereen 
hetzelfde'? Bij het behandelen van de verschillende onderwerpen komen ook telkens verschillende 
levensbeschouwingen en geloven aan het woord. Hoe kijken bijvoorbeeld christenen, moslims of 
humanisten aan tegen al deze onderwerpen en kunnen wij iets van hen leren? 
 
2 Op welke manier behandel je dit? 
In de lessen maatschappelijke vorming gebruiken we verschillende werkvormen. Zo gaan we in de 
lessen vaak met elkaar in gesprek, gebruiken we het boek Perspectief en zijn we altijd bezig met 
praktische opdrachten. Een voorbeeld van een praktische opdracht is bijvoorbeeld het maken van 
een tegoedbon om iemand anders te helpen en dan vervolgens dit in de praktijk uitvoeren. 
 
3 Wat is het belangrijkste dat je de leerlingen leert? 
Het belangrijkste bij maatschappelijke vorming is dat je jezelf een stukje beter leert kennen en dat je 
je leert verplaatsen in mensen die anders zijn dan jij. Zo leer je steviger in je eigen schoenen staan en 
beter samenleven met allerlei verschillende mensen. 
 
Maatschappijleer  
1 Welke onderwerpen behandel je? 
Maatschappijleer krijg je in klas 3. Bij maatschappijleer leer je over hoe Nederland georganiseerd is 
en hoe Nederland samenwerkt met andere landen. We behandelen verschillende onderwerp zoals 
werk, crimininaliteit, politiek en de pluriforme samenleving. Ik klas vier kan je als vak 
maatschappijkunde kiezen. Dit gaat voor een groot deel over dezelfde onderwerpen, maar is een 
stukje lastiger.  
 
2 Op welke manier behandel je dit? 
In de les werken met het boek van Essener. Hierin maken we wat opdrachten, maar dat is niet het 
enige wat we doen. We proberen zo veel mogelijk jou een goed beeld te geven als we het hebben 
over de verschillende onderwerpen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het kijken van beeldmateriaal 
over een onderwerp, een discussie voeren met elkaar of zelfs het bezoeken van de Tweede Kamer in 
Den Haag.  
 
3 Wat is het belangrijkste dat je de leerlingen leert? 
Het belangrijkste bij maatschappijleer is dat je Nederland als land beter leert begrijpen en weet wat 
jouw plek is in de maatschappij. Ook is het belangrijk dat jij snapt hoe dingen tot stand zijn gekomen 
in Nederland en wat jouw mening daarover is.  

 
Geschiedenis 
1 Welke onderwerpen behandel je? 
We hebben het in klas 1 over de jagers en verzamelaars die in hutten wonen omdat ze deze 
makkelijk mee kunnen nemen tot de Grieken en Romeinen die beton uitvinden en met zn allen in 
grote flats wonen of mooie huizen. We hebben het over een Julius Ceasar tot Keizer Karel de Grote. 
Je ontdekt dat mensen in de geschiedenis anders denken dan wij nu maar vooral waarom mensen 
anders zijn gaan denken en grote oorlogen zijn gaan voeren. In klas twee komen de grote 
wereldoorlogen aan bod. In de derde van mavo gaan we nog verder in op de tijd van de grote 
oorlogen en kan je ons vak kiezen als examenvak.   



 

2 Op welke manier behandel je dit? 
We leren je veel door verhalen te vertellen, filmpjes te kijken en je zelf te laten onderzoeken. We 
leren je hoe je moet leren en hoe je grote stukken tekst aan kan pakken. Dat is niet alleen handig bij 
geschiedenis maar ook bij alle andere vakken!  

3 Wat is het belangrijkste dat je de leerlingen leert? 
Je leert dat alles wat er nu in de wereld speelt, gebeurt omdat er in het verleden dingen zijn gebeurd. 
Je snapt dus beter waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Ook leer je dingen in een 
historische context plaatsen zodat je snapt waarom mensen vroeger, maar ook nu, bepaalde keuzes 
maken.   

Aardrijkskunde 
Welke onderwerpen behandel je?  
Natuurrampen, culturen, klimaten en arm/rijk zijn de onderwerpen die besproken worden. 
Leerlingen gaan per onderwerp een 2-tal gebieden vergelijken met elkaar en aan de hand daarvan 
verschillen zien. Elk onderwerp begint met een algemeen verhaal toegepast op wereldniveau, daarna 
zoomen leerlingen in naar Nederland. De eigen omgeving wordt daarin meegenomen. Er staan altijd 
5 vragen centraal. Wat gebeurt er? Waar gebeurt het? Waarom gebeurt het daar? Gebeurt het ook 
op andere plekken? Wat vind je ervan? 
 
Op welke manier behandel je dit?  
Leerlingen krijgen ieder hoofdstuk/onderwerp dezelfde structuur aangeboden. Met behulp van 
boeken en internet maken de leerlingen kennis met verschillende invalshoeken van het vak, zowel 
natuurlijk als sociaal. Elk onderwerp wordt getoetst door een schriftelijke overhoring en een 
proefwerk. Daarnaast zijn er kleinere, creatieve opdrachten, topografie en Atlasgebruik die leerlingen 
het vak laten ervaren.  
 
Wat is het belangrijkste dat je de leerlingen leert?  
Leerlingen leren over maatschappelijk vraagstukken. Hierover wordt een mening gevormd. De 
leerlingen leren kritisch te kijken naar de omgeving om hen heen en welke invloeden hierbij een rol 
kunnen spelen, zowel nationaal als internationaal. Daaruit kunnen leerlingen oorzaken en gevolgen 
bepalen en belangrijke keuzes toelichten.  
 
Economie 
Welke onderwerpen behandel je?  
Economie is een vak waar je veel leert wat je je hele leven lang enorm kan helpen! 
Je kan natuurlijk een vervolgopleiding kiezen in de economische sector en uiteindelijk werk vinden in 
bij grote bedrijven in de financiële-, evenementen- of reclame wereld, maar dit vak helpt je ook bij 
bijvoorbeeld het voorkomen van schulden, het kopen van een huis, het zoeken van werk, het 
afsluiten van verzekeringen, het betalen van belasting of het opstarten van een eigen bedrijf. 
 
Op welke manier behandel je dit?  
In de tweede klas heb je al een beetje kennis gemaakt met het vak economie. Je hebt bijvoorbeeld 
(beter) leren rekenen met de rekenmachine en geleerd wat geld eigenlijk is. In de derde klas heb je 
twee lesuren in de week economie. In het vierde leerjaar heb je drie lesuren. Je leert tijdens de 
lessen economie reken 



 

 

Consumptie
•Hoe werkt reclame en marketing? Wat doet een bank eigenlijk?
•Welke inkomsten en uitgaven heb je? Hoe werkt sparen en lenen?

Arbeid en productie
•Wat staat er in een arbeidscontract? Wat gebeurt er als je werkloos 
raakt? 

•Hoe wordt de prijs van een product bepaald? Hoe bereken je winst?

Overheid en bestuur
•Wat doet de overheid eigenlijk en hoe beinvloeden ze ons gedrag?
•Welke soorten belastingen zijn er allemaal?

Internationale ontwikkelingen
•Waarom handelen we eigenlijk met het buitenland?
•Wat is de Europese Unie en welke voordelen heeft het?


