Indeling stof methode Actua.ml maatschappijwetenschappen
Hieronder volgt een voorstel voor een indeling van de stof (‘uitgekleed PTA’) om de nieuwe
methode Actua.ml maatschappijwetenschappen verantwoord over twee of drie leerjaren in te
delen. Het is een voorstel van de auteur. Uiteraard kunt u uw eigen keuzes maken.
Voor de domeinen F en G kunt u gebruik maken van de bestaande ‘oude’ methode van
Actua.ml. Dat wordt in dit onderstaande voorstel ook meegenomen. Het onderstaande is dus
een ‘totaalprogramma’.
We gaan er ook vanuit dat het aantal uren maatschappijwetenschappen gelijk verdeeld is over
de leerjaren. Voor vwo maken we twee varianten. Een aantal scholen begint in de 4e klas vwo
met maatschappijwetenschappen, andere in 5 vwo. Wij gaan ook uit van de aanname dat u in
de examenklas het grootste aantal uren maatschappijwetenschappen heeft.
Natuurlijk kunt u domein F en G op uw eigen manier invullen met eigen stof, werkstukken,
handelingsdelen enz. Wij gaan in ons voorstel uit van kant- en klaar materiaal: de methode
Actua.ml.
Aangezien de delen voor de Domeinen F en G het laatst verschijnen, raden wij u aan om
voorlopig gebruik te maken van de ‘oude’ delen van de methode Actua.ml. Wij werken eerst
aan de nieuwe examenboeken!!

Voorstel Actua.ml maatschappijwetenschappen HAVO:
4 HAVO:
Domein
Domein A
Domein B
Domein A
Domein G
Domein F

Domein D

Boek / stof
Concepten en vaardigheden (hfd. 1 en 2)
Vorming (hele boek)
Concepten en vaardigheden (hfd. 3):
Onderzoek doen
Politieke besluitvorming (oud programma,
bijv. hfd. 1, 4, 5, 8)*
U kunt kiezen uit:
Milieu en beleid*
Multiculturele samenleving*
Massamedia* Ontwikkelingssamenwerking*
Binding (hfd. 1 en 2)

* ’Oude’ methode Actua.ml
Vet gedrukt: nieuwe methode

5 HAVO:
Domein
Domein D
Domein C
Domein E
Vet gedrukt: nieuwe methode

Boek / stof
Binding (hfd. 3 t/m 5)
Verhouding (hele boek)
Verandering (hele boek)

Voorstel Actua.ml maatschappijwetenschappen VWO:
(2 varianten)
Variant 1:
4 VWO
Domein
Domein A
Domein B
Domein F

Domein D

Boek / stof
Concepten en vaardigheden (hfd. 1 en 2)
Vorming
U kunt kiezen uit:
Criminaliteit en rechtsstaat**
Milieu en beleid*
Multiculturele samenleving*
Massamedia* Ontwikkelingssamenwerking*
Binding (hfd. 1 en 2)

* ’Oude’ methode Actua.ml
** Belangrijk voor leerlingen die rechten gaan studeren. Dit doet het ook goed om leerlingen
te werven voor het vak maatschappijwetenschappen!
Vet gedrukt: nieuwe methode

5 VWO
Domein
Domein D
Domein A
Domein G

Boek / stof
Binding (hfd. 3 t/m 6)
Concepten en vaardigheden (hfd. 3:
sociaalwetenschappelijk onderzoek)
Politieke besluitvorming (hfd. 1, 4, 5, 8)
/EU/internationale betrekkingen*

* ’Oude’ methode Actua.ml
Vet gedrukt: nieuwe methode

6 VWO
Domein
Domein C
Domein E
Vet gedrukt: nieuwe methode

Boek / stof
Verhouding (hele boek)
Verandering (hele boek)

Variant 2:
5 VWO
Domein
Domein A
Domein B
Domein F

Domein A
Domein G
Domein D

Boek / stof
Concepten en vaardigheden (hfd. 1 en 2)
Vorming
U kunt kiezen uit:
Criminaliteit en rechtsstaat**
Milieu en beleid*
Multiculturele samenleving*
Massamedia* Ontwikkelingssamenwerking*
Concepten en vaardigheden (hfd. 3:
sociaalwetenschappelijk onderzoek)
Politieke besluitvorming (hfd. 1, 4, 5, 8)
/EU/internationale betrekkingen*
Binding (hfd. 1 en 2)

* ’Oude’ methode Actua.ml
** Belangrijk voor leerlingen die rechten gaan studeren. Dit doet het ook goed om leerlingen
te werven voor het vak maatschappijwetenschappen in de derde klas!
Vet gedrukt: nieuwe methode

6 VWO
Domein
Domein D
Domein C
Domein E
Vet gedrukt: nieuwe methode

Boek / stof
Binding (hfd. 3 t/m 6)
Verhouding (hele boek)
Verandering (hele boek)

Studiewijzers
Deze zullen u helpen met het indelen van de stof. U hebt dan een idee hoe lang de auteur
inschat dat u met een boek bezig bent. Zie deze studiewijzer zeker niet als een dwangbuis,
maar als hulp bij de planning van uw curriculum.
Deze studiewijzers zijn aanwezig in de docentenhandleidingen en zullen ook digitaal
beschikbaar komen.
Voorbeeld van een gedeelte van een studiewijzer:

Studiewijzer 4 havo maatschappijwetenschappen: Vorming
Les/datum*
Les 1:

……….…..
Les 2:

Hoofdstuk/paragraaf/activiteit
-inleiding;
-doceren: opbouw methode en inleiding
-lezen Instapcase

-huiswerkcontrole;
-bespreken: Instapcase
-doceren/onderwijsleergesprek (=olg):
…………… 1.1 en 1.2
Les 3:
-huiswerkcontrole;
-bespreken: H. 1: opdr. 1 t/m 12 ;
…………… -doceren/olg: 1.3 en 1.4
Les 4:
-huiswerkcontrole;
-bespreken: opdr. 13 t/m 21;
……………. -maken: 22 t/m 31 en vervolgens
bespreken
Les 5:
-huiswerkcontrole;
-bespreken: -;
……………. -doceren/olg: 1.5

Huiswerk**
-leren: -;
-maken: Instapcase: opdr. 1 en 2

-leren: 1.1 en 1.2;
-maken: H. 1: opdr. 1 t/m 12

-leren: 1.3;
-maken: opdr. 13 t/m 21
-leren: 1.4;
-maken: -

-leren: 1.5;
-maken: opdr. 32 t/m 43

* De data van de lessen vullen we de eerste les in. Zorg er steeds voor dat het huiswerk van een les in
de agenda wordt genoteerd bij de volgende les! Bij de 2e les staat dan het huiswerk naar aanleiding van
les 1!!
** Het huiswerk is altijd naar aanleiding van de les en dient vóór de volgende les in orde te zijn.

