
Waarom kiezen voor Maatschappijwetenschappen? 

 

Wat is maatschappijwetenschappen? 

Maatschappijwetenschappen is voor jullie een nieuw 

vak. Maatschappijwetenschappen zou je kunnen 

omschrijven als een vak dat zich bezighoudt met het 

bestuderen van alles dat plaatsvindt binnen een 

samenleving, hoe deze functioneert en vooral: wat er 

mis gaat binnen de samenleving! 

 

Bij maatschappijwetenschappen werken we aan de 

ene kant met het leren van feiten en theorieën over 

de maatschappij en aan de andere kant leer je hoe je 

verbanden kunt leggen met de praktijk. Je krijgt dus 

toetsen (schoolexamens) om je kennis te testen en 

praktische opdrachten om verbanden te leggen en 

onderwerpen te analyseren. Actuele gebeurtenissen 

in Nederland worden besproken en er worden 

vergeleken met vroeger en andere landen in de 

wereld.  

 
“Hangjongeren”, een maatschappelijk probleem? 

 

Het is een leuk en interessant vak waar je heel veel 

leert over de maatschappij waarin je leeft, maar ook 

leer je juist over de grenzen van die maatschappij 

heen te kijken. Bij maatschappijwetenschappen 

wordt de actualiteit op de voet gevolgd. 

Hieronder volgen nog meer redenen om te kiezen 

voor het vak maatschappijwetenschappen! 

 

 

 

Wat is de invloed van 

media? En moet de 

overheid zich hiermee 

bemoeien? 

 

 

 

Waarom kiezen voor 

maatschappijwetenschappen? 

Eén van de belangrijkste onderdelen van 

maatschappijwetenschappen is het aanleren van 

bepaalde vaardigheden.  

Hoe kun je maatschappelijke problemen 

analyseren: hoe zijn ze ontstaan, hoe zitten ze in 

elkaar en hoe kunnen we deze problemen het 

beste oplossen? Je leert dus hoe je het beste een 

maatschappelijk probleem kunt onderzoeken.  

 
Tweede Kamerdebat. 

Hoe kun je het beste een mening kunt verwoorden en 

verdedigen door middel van het bedenken van goede 

argumenten? Ook leer je om gebruik te maken van 

debatteer en discussie trucjes en deze bij anderen te 

doorzien. Bij maatschappijwetenschappen wordt dus 

veel gediscussieerd en gedebatteerd. 

 

 
 

Uitstoot CO2 is ook 

een maatschappelijk 

probleem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast deze verbale/schriftelijke vaardigheden en 

onderzoeksvaardigheden leer je stukjes schrijven over 

maatschappelijke vraagstukken die geschikt zijn voor 

publicatie in kranten en tijdschriften of die van 

hoogwaardig (semi-)wetenschappelijk niveau zijn.  

En ten slotte leer je kritisch te kijken naar allerlei 

soorten informatie. Zijn massamedia eigenlijk wel 

betrouwbaar? Journalisten zeggen onafhankelijk te 

zijn, maar klopt dat eigenlijk wel? 

Natuurlijk moet je ook kiezen voor 

maatschappijwetenschappen als je geïnteresseerd bent 

in maatschappelijke vraagstukken of in de thema’s op 

de volgende pagina. Hier vind je ook de 

vervolgopleidingen waarvoor het handig is om dit vak 

te kiezen. 



 

Waarom kiezen voor Maatschappijwetenschappen?

Vervolgopleidingen 

Maatschappijwetenschappen is het enige vak op school 

dat een inleiding vormt op een sociaal-

wetenschappelijke, journalistieke, juridische, sociaal- of 

cultureel-maatschappelijke opleiding. Deze 

vervolgopleidingen vragen namelijk allemaal een zeker 

inzicht in maatschappelijke processen en theorieën en 

de wereld waarin je leeft. 

 

 
Sommige politieke partijen willen een boerka-verbod 
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Thema’s 

Bij maatschappijwetenschappen worden de 

volgende thema’s behandeld: 

1. Massamedia 

2. Politieke Besluitvorming 

3. Criminaliteit en Rechtsstaat 

4. Werk 

 

Binnen deze thema’s komen de volgende vragen 

(o.a.) aan bod:  

- Hebben geweld en seks op televisie en 

internet een slechte invloed op jongeren?  

- Hoe kun je invloed uitoefenen op de 

politiek? 

- Heeft Europa een grondwet nodig? 

- Moeten criminelen strenger worden gestraft? 

 
Demonstreren is een manier om invloed uit te oefenen 

 

Beste leerling, 

 

Wij hopen dat wij jou met deze folder en de 

proefles enthousiast hebben gemaakt voor 

het vak maatschappijwetenschappen. 

 

Mocht je nog vragen hebben spreek ons dan 

persoonlijk aan of stuur een mailtje  

ARHC-maatschappijleer@gsf.nl  

 

Wij wensen je veel succes met het maken van je 

keuze! 

 

Chiel Huijskes 

Thomas Klijnstra 

Anouk Temmink 

Lotte Tiesing  

(sectie maatschappijleer) 
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