
 
 

  

Griendencollege 

Programma van toetsing 
onderbouw 2022-2023 
Vak: Mens en maatschappij 

Docenten: Jordy Spelt - Jacqueline Zijderveld – Annemarie Baan - David 
Wagemakers – Sanne Severijnen 
2021-2023 
 



 
 

Het leergebied Mens & Maatschappij kijkt naar de wereld als leefomgeving van de mens en de mens als onderdeel van diezelfde wereld. Door vanuit 
meerdere perspectieven (historisch, economisch, geografisch, filosofisch en maatschappelijk) naar de soms complexe en steeds veranderende wereld om hen 
heen te kijken, leren leerlingen die wereld te begrijpen. M&M biedt kennis en vaardigheden als handvatten om ontwikkelingen, verschijnselen en 
vraagstukken niet alleen te begrijpen, maar erover ook een mening te vormen, die te waarderen en te beoordelen. Met dit als basis kunnen leerlingen in 
voorkomende gevallen weldoordachte keuzes van persoonlijk en algemeen belang maken.  

 

Tevens draagt het leergebied eraan bij dat leerlingen begrip krijgen voor de wijze waarop mensen in andere tijden of op andere plaatsen hun keuzes gemaakt 
hebben of maken. Het leergebied sluit aan op de interesses, leefwereld en ontwikkelingsfase van de leerling maar stopt daar niet. M&M beoogt leerlingen 
met nieuwe werelden in contact te brengen, om vanuit nieuwe perspectieven te leren kijken en om vragen op te werpen. Het is van belang om de 
buitenwereld (het terrein van het leergebied) letterlijk en figuurlijk de klas in te brengen, maar ook om met leerlingen de buitenwereld (de omgeving, 
nationaal of internationaal) in te trekken. Door het leergebied M&M ontwikkelen leerlingen een brede en genuanceerde kijk op en persoonlijke betrokkenheid 
bij de wereld om hen heen en zijn zij aan het eind van hun schoolloopbaan voldoende toegerust voor de volgende stap in hun persoonlijk en maatschappelijk 
leven. 

 

Voor het vak mens en maatschappij maken we gebruik van de methode ‘Gamma’ van uitgeverij Malmberg. Deze methode bestaat uit losse leerwerkboeken 
die we behandelen in een periode. Per week hebben de leerlingen 2 lesuren M&M van 50 minuten per les.  
 

  



 
Het programma van mens en maatschappij omvat de volgende kerndoelen: 

Kerndoel 36: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt 
in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.  
 
Kerndoel 37: De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen. De leerling 
leert hierbij over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken:  
- tijd van jagers en boeren (prehistorie tot 3000 voor Chr.);  
- tijd van Grieken en Romeinen (3000 voor Chr. – 500 na Chr.);  
- tijd van monniken en ridders (500 – 1000);  
- tijd van steden en staten (1000 – 1500);  
- tijd van ontdekkers en hervormers (1500 – 1600);  
- tijd van regenten en vorsten (1600 – 1700);  
- tijd van pruiken en revoluties (1700 – 1800);  
- tijd van burgers en stoommachines (1800 – 1900);  
- tijd van wereldoorlogen (1900 – 1950), en  
- tijd van televisie en computer (1950 – heden).  
 
De leerling leert daarbij in elk geval de relatie te leggen tussen de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de 20e eeuw (waaronder de Wereldoorlogen en de 
Holocaust), en hedendaagse ontwikkelingen. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken. 
  
Kerndoel 38: De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en 
ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.  
 
Kerndoel 39: De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te 
presenteren.  
 
Kerndoel 40: De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert 
daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken.  
 
Kerndoel 41: De leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren om zich te oriënteren, zich een beeld van een 
gebied te vormen of antwoorden op vragen te vinden.  



 
 
 
Kerndoel 42: De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en 
recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.  
 
Kerndoel 43: De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans 
leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert 
respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. 
 
Kerndoel 44: De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert en leert zien hoe mensen op verschillende 
manieren bij politieke processen betrokken kunnen zijn.  
 
Kerndoel 45: De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor zichzelf, Nederland en de wereld.  
 
Kerndoel 46: De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het 
milieu, en relaties te leggen met het (eigen) leven in Nederland.  
 
Kerndoel 47: De leerling leert actuele spanningen en conflicten in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op 
individuen en samenleving (nationaal, Europees en internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang van mensenrechten en de 
betekenis van internationale samenwerking te zien.   



 
PTO mens en maatschappij       leerjaar 1       Leerweg: BBL-KBL-TL  

Periode Eindtermen/deeltak
en: wat moet je 

kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en evt. 
toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

 

1 

Kerndoelen: 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46 

Vaardigheden: 2, 3, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18 

- De kandidaat begrijpt hoe de jager-verzamelaars leefden en kan 
voorbeelden geven van hun middelen van bestaan.  

- De kandidaat kan de begrippen zelfvoorzienend, samenleving en 
archeoloog uitleggen.  

- De kandidaat kan de overgang van een jager-verzamelaar samenleving 
naar een landbouwsamenleving begrijpen en uitleggen. 

- De leerlingen kan de begrippen landbouwrevolutie en cultuur uitleggen.  
- De kandidaat kan uitleggen wat de eerste mensen geloofden en hoe er 

sociale verschillen ontstonden binnen de landbouwsamenleving. 
- De kandidaat kan basisbehoeften van de mens benoemen en er 

voorbeelden van geven.  
- De kandidaat kan het verschil uitleggen tussen arme en rijke landen als 

het gaat om wonen en werken. 
- De kandidaat kan het verschil tussen welvaart en welzijn benoemen.  

 
 
 
 

MM-101 

 

S.O.  

Toets van paragraaf 1.1 
t/m 1.3  

 

Naam van toets: 
Samenlevingen, arm en 
rijk.  

 

Duur van toets:                 
50 minuten 

 

Niet in toetsweek 

 

Nee 1 



 
 

1 

 

 

Kerndoelen: 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46 

Vaardigheden: 2, 3, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18 

 

- De kandidaat kan uitleggen waarom landen ontwikkelingslanden 
genoemd worden en voorbeelden geven van hoe die landen in 
ontwikkeling zijn.  

- De kandidaat kan uitleggen wat het verschil is tussen koplopers, 
volgers en achterblijvers en kan landen hierop rangschikken.  

- De kandidaat weet dat we grote verschillen tussen arm en rijk 
ongelijkheid noemen en wat het verschil is tussen sociale en 
regionale ongelijkheid.  

MM-102 
 
P.O.  
 
Lesstof: paragraaf 1.4  
 
Naam van opdracht 
online: Achterblijvers, 
volgers en koplopers 
 
Duur van praktische 
opdracht: ong. 60 
minuten 
 
Niet in toetsweek 
 
 

Nee 1 

 

1 

 

 

Kerndoelen: 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 46 
 
Vaardigheden: 2, 
3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 
18 
 

- De kandidaat leert hoe het romeinse keizerrijk ontstond en bestuurd 
werd.  

- De kandidaat kan voorbeelden geven van romanisering en kan uitleggen 
hoe romeinen leefden.  

- Kan uitleggen wat er met oudheid en Grieks-Romeinse cultuur bedoeld 
wordt.  

- De kandidaat kan uitleggen welk geloof de Romeinen hadden. 
- De kandidaat kan uitleggen hoe uit het Jodendom het Christendom 

ontstond.  
- De kandidaat kan uitleggen hoe godsdienstvrijheid kwam.  
- De kandidaat weet hoe het Romeinse rijk aan zijn einde kwam.  

MM-103 
 
S.O. 

Toets van paragraaf 2.1 en 
2.2 

Naam van toets: Het 
Romeinse Rijk en het 
Christendom  

Duur van toets:                 
50 minuten 

Niet in toetsweek 

Nee 1 



 
1 en 2 Kerndoelen: 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46 

Vaardigheden: 2, 3, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18 

 

De kandidaat:  
- weet hoe de aarde is opgebouwd en begrijpt waarom 

aardkorstplaten bewegen en hoe aardbevingen gebergten 
ontstaan.  

- begrijpt waarom aardbevingen en gebergten op bepaalde plekken 
voorkomen en kan deze plekken op een kaart aanwijzen.  

- weet hoe de kracht van aardbevingen gemeten wordt en welke 
gevolgen een aardbeving kan hebben.  

- weet hoe een vulkaan ontstaat, kan deze aanwijzen op een kaart 
en kan uitleggen waarom juist daar vulkanen voorkomen.  

- weet hoe een vulkaan is opgebouwd en hoe een uitbarsting 
ontstaat en wat de gevolgen hiervan zijn. 

- weet dat er verschillende vulkanen zijn.  

MM-104 
 
S.O. 
 
Toets van paragraaf 2.3 
en 2.4 
 
Naam van toets: De 
aarde beeft en spuwt 
vuur 
 
Duur van toets: 50 min 
 
Niet in toetsweek 
 

Nee 1 

2 Kerndoelen: 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46 

Vaardigheden: 2, 3, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18 

 

De kandidaat: 
- kan uitleggen hoe Karel de Grote het Frankische Rijk uitbreidde en 

bestuurde.  
- kan de rol van het Christendom binnen het Frankische Rijk 

uitleggen.  
- kan uitleggen hoe een samenleving georganiseerd was in de tijd 

van Karel de Grote.  
- leert hoe de Islam ontstond, hoe Mohammed een eigen staat 

stichtte en op welke manier Moslims hun geloof belijden. 
- kan uitleggen wat er bedoeld wordt met de Arabische wereld.  
- weet wat levensbeschouwing is en kan daar voorbeelden van 

geven.  
- kan uitleggen wat wereldgodsdiensten zijn en waar deze 

voorkomen.  
- kan uitleggen wat vrijheid van godsdienst betekent.  
- kan het begrip ‘scheiding tussen kerk en staat’ uitleggen. 

 

MM-105 

 

S.O. 

Toets van paragraaf 3.1 
t/m 3.4  

Naam van de toets: Leven 
met het geloof 

Duur van de toets: 50 min 

Niet in toetsweek 

 

Nee 1 



 
2 Kerndoelen: 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46 

Vaardigheden: 2, 3, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kandidaat kiest uit twee keuzeopdrachten één opdracht uit.  
 
De kandidaat: 

- leert hoe koningen hun staten meer als eenheid gingen besturen 
en vanuit één plek; 

- leert en begrijpt waarom burgers meer inspraak wilden; 
- begrijpt de macht van de kerk binnen de samenleving; 
- weet wat kruistochten zijn en waarom deze plaatsvonden;  
- doet een onderzoek naar der macht van onze koning.  

 
De kandidaat:  

- kan kenmerken van een stad weergeven en voorbeelden geven 
van voorzieningen en infrastructuur in een stad; 

- leert wat urbanisatie is en waardoor steden groeien; 
- weet de verschillen tussen een megastad, hoofdstad en 

wereldstad en kan hier voorbeelden bij geven; 
- kan het verschil uitleggen tussen een krottenwijk, een voorstad en 

het zakencentrum. 

MM-106 
 
 
P.O. (keuze) 
 
Naam van de opdracht: 

1. De macht van 
koningen 

2. Steden in de 
wereld 

 
Duur van de praktische 
opdracht: ong. 45 minuten 
 

Niet in toetsweek 

Nee 1 

2/3 Kerndoelen: 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46 

Vaardigheden: 2, 3, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18 

 

 De kandidaat: 
- weet welke problemen vorsten in de tijd van ontdekkers en hervormers 

tegenkwamen; 
- weet welke kritiek mensen hadden op de katholieke kerk; 
- kan uitleggen hoe protestantse kerken ontstonden en welke strijd er 

ontstond tussen katholieken en protestanten;  
- weet hoe Nederland bestuurd werd door Filips 2 en kan uitleggen 

waarom burgers daar ontevreden over waren; 
- kan uitleggen hoe Nederlanders in opstand kwamen en hoe er een 

Nederlandse onafhankelijke republiek ontstond; 
- begrijpt waarom veel mensen naar de republiek verhuisden en welke 

gevolgen dit had.  

MM-107 
 
S.O. 
 
Toets van paragraaf 5.1 en 
5.2  
 
Naam van de toets: 
mensen in beweging 
 
Duur van toets: 50 
minuten 
 
Niet in toetsweek 
 

Nee 1 



 
3 Kerndoelen: 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46 

Vaardigheden: 2, 3, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18 

 

De kandidaat: 
- leert hoe het bestuur in Nederland in de tijd van vorsten en 

regenten geregeld was; 
- kan uitleggen hoe de economie snel groeide in de 17e eeuw; 
- kan uitleggen waarom en hoe de landbouwgrond werd uitgebreid; 
- weet hoe de welvaart leidde tot een sterk groeiende cultuur en 

kan hier voorbeelden bij bedenken; 
- kan vertellen met welke landen Nederland in de 17e eeuw in 

oorlog was; 
- kan de macht van Europese vorsten in de 17e eeuw beschrijven; 
- kan uitleggen hoe de handel tussen werelddelen groeiden  
- kan de activiteiten van Europeanen in Amerika en West-Afrika 

beschrijven;  
- weet de verschillen tussen natuur- en ingericht landschap;  
- weet wat reliëf is en de verschillen zijn tussen oude en jonge 

gebergten 
- weet welk effect rivieren in berggebieden hebben en hoe rivieren 

laag gelegen gebieden opbouwen met grind, zand en klei; 
- weet dat Nederland te verdelen is in een laaggelegen en 

hooggelegen deel; 
- begrijpt waarom er veel veen en klei is in de laaggelegen delen en 

hoe duinen ontstaan; 
- weet hoe Nederlanders zich beschermen tegen het water.  

 
 
 
 
 
 

 
 

MM-108 
 
 
P.O. 
 
 
 
Naam van de opdracht: 
Kijkdoos Nederland in de 
17e eeuw 
 
 
 
Duur van opdracht: 
ongeveer 200 minuten 
 
 
Niet in toetsweek 

 

Nee 1 

 



 
4 Kerndoelen: 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46 

Vaardigheden: 2, 3, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18 

 

De kandidaat: 
- leert hoe de macht verdeeld was in de tijd van pruiken en 

revoluties;  
- weet welke nieuwe ideeën er ontstonden; 
- leert uit te leggen wat er tijdens de Franse Revolutie plaatsvond; 
- weet wat de gevolgen zijn van de Franse Revolutie;  
- weet hoe het in de 18e eeuw met de Nederlandse economie ging;  
- weet waarom en hoe de burgers in de 18e eeuw in opstand 

kwamen 
- kan de politieke veranderingen van 1795 beschrijven;  
- leert welke invloed de Fransen hadden in Nederland;  
- leert het verschil tussen rechten en plichten en kan hier 

voorbeelden bij geven;  
- leert welke verschillende overtredingen er zijn;  
- kan uitleggen hoe de rechtspraak in rechtbank werkt;  
- begrijpt het verschil tussen drie verschillende soorten recht; 
- kan beschrijven hoe de overheid voor vrijheid zorgt;  
- kan uitleggen hoe burgers voor vrijheid zorgen 
- kan uitleggen welke verschillen er zijn tussen mensen in de 

huidige samenleving 
- kan uitleggen wat vrijheid en verantwoordelijkheid met elkaar te 

maken hebben. 
-  

 
 
 
 
 

 
 

MM-109 
 
 
P.O. 
 
 
 
Naam van de opdracht: 
Grondwet voor jouw 
school 
 
 
 
Duur van opdracht: 
ongeveer 60 minuten 
 
 
Niet in toetsweek 

 

Nee 1 

 



 
4 Kerndoelen: 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46 

Vaardigheden: 2, 3, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18 

 

De kandidaat: 
- leert hoe de macht verdeeld was in de tijd van pruiken en 

revoluties;  
- weet welke nieuwe ideeën er ontstonden; 
- leert uit te leggen wat er tijdens de Franse Revolutie plaatsvond; 
- weet wat de gevolgen zijn van de Franse Revolutie;  
- weet hoe het in de 18e eeuw met de Nederlandse economie ging;  
- weet waarom en hoe de burgers in de 18e eeuw in opstand 

kwamen 
- kan de politieke veranderingen van 1795 beschrijven;  
- leert welke invloed de Fransen hadden in Nederland;  
- leert het verschil tussen rechten en plichten en kan hier 

voorbeelden bij geven;  
- leert welke verschillende overtredingen er zijn;  
- kan uitleggen hoe de rechtspraak in rechtbank werkt;  
- begrijpt het verschil tussen drie verschillende soorten recht; 
- kan beschrijven hoe de overheid voor vrijheid zorgt;  
- kan uitleggen hoe burgers voor vrijheid zorgen 
- kan uitleggen welke verschillen er zijn tussen mensen in de 

huidige samenleving 
- kan uitleggen wat vrijheid en verantwoordelijkheid met elkaar te 

maken hebben. 
-  

 
 
 
 
 

 
 

MM-110 
 
 
S.O. 
 
 
 
Naam van toets: Strijd om 
vrijheid en gelijkheid 
 
 
 
Duur van opdracht: 
ongeveer 60 minuten 
 
 
Niet in toetsweek 

 

Nee 1 

 



 
 

PTO mens en maatschappij       leerjaar 2       Leerweg: BBL-KBL-TL  

Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en evt. 
toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

 

1 

Kerndoel 41: De leerling leert de atlas als 
informatiebron te gebruiken en kaarten te 
lezen en te analyseren om zich te 
oriënteren, zich een beeld van een gebied 
te vormen of antwoorden op vragen te 
vinden 

Je leert de landen, hoofdsteden en wateren die betrekking 
hebben op Europa en de directe omgeving van Nederland.  
Je kunt deze benoemen en opschrijven aan de hand van 
een geografische kaart. 

 MM-201 
Schriftelijke topografie 
toets van Europa 
 
‘Landen, hoofdsteden, 
wateren en gebergten’ 
Toetsduur: 50 minuten 

Nee 1 

 

1 

 

 

Kerndoel 38: De leerling leert een 
eigentijds beeld van de eigen omgeving, 
Nederland, Europa en de wereld te 
gebruiken om verschijnselen en 
ontwikkelingen in hun eigen omgeving te 
plaatsen.Kerndoel 41: De leerling leert de 
atlas als informatiebron te gebruiken en 
kaarten te lezen en te analyseren om zich 
te oriënteren, zich een beeld van een 
gebied te vormen of antwoorden op 
vragen te vinden. 

Kerndoel 42: De leerling leert in eigen 
ervaringen en in de eigen omgeving 
effecten te herkennen van keuzes op het 
gebied van werk en zorg, wonen en 

Leerwerkboek: Dwars door Europa 
 
Tijdvakken: tijd van wereldoorlogen en tijd van televisie en 
computers  
Historisch: communisme, koude oorlog, Berlijnse muur en 
EU.  
Geografisch: mobiliteit, migratie en grenzen.  
Economisch: concurrentie, subsidie, euromunt en btw.  
Maatschappelijk: Europees parlement en Hof van justitie. 
 

MM-202  
Schriftelijke toets in de 
toetsweek: 
‘Dwars door Europa’ 
 
Multiple choice-, open 
vragen en juist/onjuist 
stellingen.  
 
Toetsduur: 50 minuten 

Nee 1 



 
recreëren, consumeren en budgetteren, 
verkeer en milieu. 

 

2 

 

 

Kerndoel 41: De leerling leert de atlas als 
informatiebron te gebruiken en kaarten te 
lezen en te analyseren om zich te 
oriënteren, zich een beeld van een gebied 
te vormen of antwoorden op vragen te 
vinden. 
 

Je leert de landen, hoofdsteden, wateren en gebergten van 
de wereld. Je leert de continenten en leert deze te plaatsen 
op de kaart.   

MM-203 
Schriftelijke 
topografietoets van de 
Wereld: continenten,  
steden, regio’s en 
oceanen.  
Toetsduur: 50 minuten 

Nee 1 

2 Kerndoel 37: De leerling leert een kader 
van tien tijdvakken te gebruiken om 
gebeurtenissen, ontwikkelingen en 
personen in hun tijd te plaatsen. De 
leerling leert hierbij over belangrijke 
historische personen en gebeurtenissen en 
over kenmerkende aspecten van de 
volgende tijdvakken: 
 
Kerndoel 46: De leerling leert over de 
verdeling van welvaart en armoede over 
de wereld, hij leert de betekenis daarvan 
te zien voor de bevolking en het milieu, en 
relaties te leggen met het (eigen) leven in 
Nederland. 
 
Kerndoel 47: De leerling leert actuele 
spanningen en conflicten in de wereld te 
plaatsen tegen hun achtergrond, en leert 
daarbij de doorwerking ervan op 
individuen en samenleving (nationaal, 
Europees en internationaal), de grote 
onderlinge afhankelijkheid in de wereld, 
het belang van mensenrechten en de 

Leerwerkboek: Je bestaan bedreigd 
 

• Tijdvakken: tijd van wereldoorlogen   
• Historisch: Versailles, Tweede Wereldoorlog, 

Jodenvervolging en de Verenigde Naties.  
• Geografisch: tsunami, aardplaten, milieu.   
• Economisch: inflatie en crisis.  
• Maatschappelijk: racisme en democratie. 

 

MM-204 
Schriftelijke toets in de 
toetsweek:”Je bestaand 
bedreigd” 
 
Multiple choice-, open 
vragen en juist/onjuist 
stellingen. 
 
Toetsduur: 50 minuten 

Nee 1 



 
betekenis van internationale 
samenwerking te zien. 
 

3 Kerndoel 38: De leerling leert een 
eigentijds beeld van de eigen omgeving, 
Nederland, Europa en de wereld te 
gebruiken om verschijnselen en 
ontwikkelingen in hun omgeving te 
plaatsen. 
 

Je gaat in twee- of drietallen een eigen kwartetspel maken. 
In dit kwartet spel moeten begrippen met daarbij 
behorende context/voorbeelden zitten. Je kwartetspel 
moet bestaan uit 8 setjes (elk setje bestaat uit 4 kaarten). 
Je maakt dus een kwartetspel van 32 kaartjes. Door dit spel 
te spelen, bereiden jullie jezelf op een andere manier voor 
op toetsonderdelen.  
 

MM-205 
Praktische opdracht: 
“Kwartet” 
 
Toetsduur: circa 10 uur 

Nee 1 

3  
Kerndoel 44: De leerling leert op 
hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke 
bestel als democratie functioneert en leert 
zien hoe mensen op verschillende 
manieren bij politieke processen 
betrokken kunnen zijn. 

Kerndoel 45: De leerling leert de betekenis 
van Europese samenwerking en de 
Europese Unie te begrijpen voor zichzelf, 
Nederland en de wereld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerwerkboek: Wat kies jij? Wat komt er allemaal kijken 
bij het kiezen van een woonplek? 

• Tijdvakken: tijd van monniken en ridders  
• tijd van steden en staten  
• Historisch: opkomst handel, ontstaan steden, de 

middeleeuwse stad en kerstening 
• Geografisch: Stad versus platteland, 

voorzieningen en stadvernieuwing  
• Economisch: uitgaven, vaste lasten, hypotheek en 

budgetteren 
• Maatschappelijk: sociale groepen 

MM-206  
Schriftelijke toets in 
toetsweek: “Wat kies jij?’’ 
 
Multiple choice-, open 
vragen en juist/onjuist 
stellingen 
 
Toetsduur: 50 minuten 
 
 

Nee 1 



 
 
 

4 Kerndoel 36: De leerling leert betekenisvolle 
vragen te stellen over maatschappelijke 
kwesties en verschijnselen, daarover een 
beargumenteerd standpunt in te nemen en 
daarbij respectvol met kritiek om te gaan.  
Kerndoel 37: De leerling leert een kader van 
tien tijdvakken te gebruiken om 
gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in 
hun tijd te plaatsen.  
Kerndoel 39: De leerling leert een eenvoudig 
onderzoek uit te voeren naar een actueel 
maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten 
daarvan te presenteren.  
Kerndoel 40:De leerling leert historische 
bronnen te gebruiken om zich een beeld van 
een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden 
op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen 
cultuurhistorische omgeving te betrekken.  
Kerndoel 41: De leerling leert de atlas als 
informatiebron te gebruiken en kaarten te 
lezen en te analyseren om zich te oriënteren, 
zich een beeld van een gebied te vormen of 
antwoorden op vragen te vinden.  
Kerndoel 43: De leerling leert over 
overeenkomsten/verschillen/veranderingen in 
cultuurlevensbeschouwing in Nederland, leert 
eigen en andermans leefwijze daarmee in 
verband te brengen, en leert de betekenis voor 
de samenleving te zien van respect voor elkaars 
opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol 
om te gaan met seksualiteit diversiteit binnen 
de samenleving. 

Meesterproef  

 
• Tijdvakken: alle tien tijdvakken  
• Historisch: belangrijke historische gebeurtenissen 

van landen naar keuze kunnen 
benoemen/verklaren 

• Geografisch: grenzen, klimaat, weer, ligging t.o.v. 
andere landen, bezienswaardigheden, inwoners.  

• Economisch: valuta, sociale kansen, 
• Maatschappelijk: samenleving, bestuursvorm, 

samenwerking, taal, normen en waarden. 
 

Je gaat in deze laatste opdracht alles wat je geleerd hebt in 
2 jaar bij mens en maatschappij samenvoegen tot een 
eindproduct. Je werkt in tweetallen en jullie maken en 
geven samen een presentatie. Je doet onderzoek naar 
verschillende landen op historisch, geografisch, 
economisch en maatschappelijk niveau.   

MM-107 
Praktische opdracht: 
Meesterproef  
 
Toetsduur: circa 25 uur 

Nee 2 

 

 


	Het leergebied Mens & Maatschappij kijkt naar de wereld als leefomgeving van de mens en de mens als onderdeel van diezelfde wereld. Door vanuit meerdere perspectieven (historisch, economisch, geografisch, filosofisch en maatschappelijk) naar de soms c...
	Tevens draagt het leergebied eraan bij dat leerlingen begrip krijgen voor de wijze waarop mensen in andere tijden of op andere plaatsen hun keuzes gemaakt hebben of maken. Het leergebied sluit aan op de interesses, leefwereld en ontwikkelingsfase van ...
	Voor het vak mens en maatschappij maken we gebruik van de methode ‘Gamma’ van uitgeverij Malmberg. Deze methode bestaat uit losse leerwerkboeken die we behandelen in een periode. Per week hebben de leerlingen 2 lesuren M&M van 50 minuten per les.

