Programma van Toetsing en Afsluiting - HAVO
Vak: Maatschappijleer
Cohort

2021

Examenjaar

2022

Domeinen:
A. Vaardigheden

A1: Informatievaardigheden

A2: Benaderingswijzen

B. Rechtsstaat

B1: Vrijheidsrechten en plichten;
het beginsel rechtsstaat

B2: De praktijk van de rechtsstaat

B3: Internationale vergelijking en
internationale organisaties

C. Parlementaire democratie

C1: Politieke rechten; de
structuur van de democratie

C2: De praktijk van de
parlementaire democratie

C3: Internationale vergelijking en
internationale organisaties

D. Verzorgingsstaat

D1: Geschiedenis van de
verzorgingsstaat

D2: Sociale rechten en plichten;
kenmerken van een
verzorgingsstaat

D3: De praktijk van de
verzorgingsstaat

E. Pluriforme samenleving

E1: Geschiedenis van de
pluriforme samenleving

E2: Grondrechten die horen bij de
pluriforme samenleving

E3: De praktijk van de pluriforme
samenleving

Methode: Esseneer
Visie op het vak:
Maatschappijleer speelt een essentiële rol in de burgerschaps-vormende taak van het onderwijs. Het vak heeft een socialiserend karakter en
draagt bij aan de maatschappelijke toerusting van leerlingen. Leerlingen krijgen inzicht in de werking van de hedendaagse pluriforme
samenleving en democratische rechtsstaat en ontwikkelen onderbouwde opvattingen over maatschappelijke vraagstukken.

Programma van Toetsing en Afsluiting - HAVO
Vak: Maatschappijleer
Maatschappijleer is gebaseerd op kennis en inzichten uit de sociale en politieke wetenschappen. Elk onderdeel legt daarbij zijn eigen
accenten. Kennis van maatschappelijke instituties en actoren, sociale en politieke vraagstukken, verschillende culturele en
waardenoriëntaties, maatschappelijke en politieke visies en internationaal en historisch vergelijkende perspectieven zijn hierbij belangrijk.
Dat geldt evenzeer voor relevante vaardigheden en democratische houdingen. Maatschappijleer is bij uitstek het vak waar leerlingen over
deze zaken leren en binnen complexe - maar begrijpelijke - contexten leren handelen.

Periode Domeinen

Omschrijving

Toetswijze

Tijdsduur Weging Herkansing

401

E

Kennistoets Pluriforme Samenleving

Schriftelijk

80 min

15%

ja

402

C2

Verslag eigen politieke partij

Praktisch

nvt

20%

nee

Inleverdatum: 14 - 1 - ’22

403

405

D

Kennistoets verzorgingsstaat

Schriftelijk

80 min

10%

ja

B, C1, C3

Kennistoets: Rechtsstaat, Parlementaire Schriftelijk
democratie

80 min

20%

ja

A2

Betoog maatschappelijk vraagstuk.
I.s.m. met Nederlands.

Praktisch

nvt

20%

nee

A1

Verslag mediawijsheid (i.s.m. CKV)

Praktisch

nvt

15%

nee

Inleverdatum: 22 - 4 - ’22
Totaal
CE

100%
geen

