
Gemeenschappelijk deelboek:

  ■ havo isbn 9789491701313 € 28,30 
 
 ■ vwo  isbn 9789491701320  € 30,40

Twee aparte versies op het juiste niveau

 n  één specifiek voor havo en

 n  één specifiek voor vwo

 

l  Gestructureerd; duidelijke opbouw 
l  Leerwerkboek in full colour  
l  Prima aansluiting op maatschappijweten- 
 schappen  
l  Zelfstandig werken mogelijk en differentiatie 
l  Compleet 
l  Inclusief digitale componenten 
l  Zeer complete handleiding en ICT-component

  Maatschappijleer  
 Maatschappijwetenschappen 
  Burgerschap

Actua uitgeverij bv    Engweg 42  6741CZ Lunteren  
tel.  0318-482210     www.actua-uitgeverij.nl    info@actua-uitgeverij.nl

Maatschappijleer havo en vwo

De serie BURGERboek is ontwikkeld om het scholen mogelijk te maken om op een aansprekende en 
diepgaande manier een bijdrage te leveren aan de burgerschapsvorming van leerlingen.  

De volgende modules van BURGERboek zijn er:

n Eigen waarden  1A   vmbo    ISBN 978-90-75982-98-5 € 12,45  
n Eigen waarden  1B hv/mbo/hbo   ISBN 978-90-75982-97-8 € 12,45 

n Waar we voor kiezen 2A   vmbo    ISBN 978-94-91701-06-1 € 12,45  
n Waar we voor kiezen 2B hv/mbo/hbo   ISBN 978-94-91701-05-4 € 12,45  

n Samen leven  3A   vmbo    ISBN 978-94-91701-17-7 € 12,45  
n Samen leven  3B hv/mbo/hbo   ISBN 978-94-91701-15-3 € 12,45 

Voor alle titels geldt:

 Boek A is steeds voor vmbo
            en                
 Boek B voor havo/vwo, mbo en hbo. 

Het betreft steeds een leerwerkboek in kleur. 
 
Omvang: 80 pagina’s per boek

Ik bestel                                                          

m ______________________________________________ 
m ______________________________________________ 
m ______________________________________________ 
 
Toegang tot de ELO kunt u aanvragen: info@actua-uitgeverij.nl

Naam school:  ______________________________________________________________

Naam besteller: ______________________________________________________________

Adres:   _______________________________________________________________ 

Postcode en plaats: _______________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  _______________________________________________________________ 

E-mailadres:  _______________________________________________________________

Datum:  __ /__ /__   Handtekening:  ______________________________

Burgerschapskunde 

Actua uitgeverij

Engweg 42

6741CZ Lunteren

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Actua uitgeverij
Goed

voorbereid
op de 

maatschappij !



Actua.ml heeft een BK-versie en een KGT-versie. Deze twee versies doen recht aan de verschillen 
tussen leerlingen en leerwegen. 

■  isbn  978 9491 7013 3 7 Actua.ml BK € 20,95 
■  isbn 978 9491 7013 4 4 Actua.ml KGT € 20,95 
 
■ Kernachtige leerstof; duidelijk en helder taalgebruik (begrippen vet met omschrijving erbij).  
■ Begrippen worden verwerkt in begrippenlijst. 
■ Na elk hoofdstuk een korte samenvatting op de ELO (www.leeromgeving.com). 
■ Met verrijkingsstof, cases en internetopdrachten. 
■ Dekt de doelen voor maatschappijleer. 
■ Aandacht voor meningsvorming. 
■ Betaalbare en complete methode. 
■ Eerst kennis dan toepassing. 
■ Inclusief internetopdrachten. 
■ KGT-deel sluit bij doorstroming goed aan bij de havo/vwo-boeken. 
■ Uitgangspunt: het moet werken in de praktijk. 
■ Veel en snel na te kijken toetsen. 
■ Een leerwerkboek met multoperforatie. Leerlingen hebben alles bij elkaar.  
 Extra werk kan eenvoudig worden tussengevoegd! 
■ Duidelijk didactisch principe en heldere opbouw. 
■ Methode in één kleur. Betaalbaar!   
 Amerikaans onderzoek wijst uit dat het verwerkingsrendement van zwart/witmethoden het  
 grootst is! “Dit hebben vmbo-leerlingen nodig: weinig afleiders en een duidelijke opzet”.

■ Docentenhandleiding online (www.leeromgeving.com): € 25,00 en daarna € 10,- per jaar  
 
 Met antwoorden en aanvullend materiaal, studiewijzers enz. Veel toetsmateriaal, waardoor u  
 gemakkelijk toetsen samenstelt voor uw Programma van Toetsing en Afsluiting!  
 Met voorbeeld-PTA. Ook te bestellen op papier in een map of cd/dvd: € 35,00. Bij de digitale  
 docentenhandleidingen zijn toetsen en studiewijzers indien gewenst zelf aan te passen in Word.

Onderdeel 1   Opvoeding en cultuur   Onderdeel 2   Beeldvorming en vooroordelen 
Onderdeel 3 Macht en zeggenschap   Onderdeel 4 Sociale verschillen

Met Elektronische Leeromgeving (ELO), www.leeromgeving.com. Hier kunt u materialen voor uw  
leerlingen selecteren, waarna de leerlingen ermee aan de slag kunnen. Digitale toetsen. 

Actua heeft ook materiaal voor domein F (analyse van 
een sociale actualiteit) en G (politieke actualiteit). 

l Actua.ml Actualiteiten analyse 
 HAVO  € 9,85 isbn: 978 94 91701 351  
 VWO  € 9,85 isbn: 978 94 91701 368  

 l Internationalisering HAVO (en eventueel vwo) 
  € 12,95 isbn: 978 94 91701 382   

 l Criminaliteit  VWO (en eventueel havo) 
  € 15,75 isbn: 978 94 91701 399

Docentenhandleiding met veel toetsmateriaal,  
antwoorden opdrachten, PTA-voorbeeld,  
studiewijzers enz. 
l € 25,00 per titel digitaal en daarna € 10 per jaar. 
l cd/dvd of in een map € 35,00 per titel                    

l Concepten en vaardigheden (nieuwe versie 2022)  
 HAVO  € 15,75 isbn: 978 94 91701 436   
 VWO € 15,75 isbn: 978 94 91701 450   

l Vorming (nieuwe versie 2022)  
 HAVO € 23,10 isbn: 978 94 91701 467    
 VWO € 23,10 isbn: 978 94 91701 474 
 
l Binding  (nieuwe versie 2022)   
 HAVO € 23,10 isbn: 978 94 91701 481   
 VWO € 23,10 isbn: 978 94 91701 498 
 
l Verhouding  
 HAVO  € 23,10 isbn: 978 94 91701 276  
 VWO  € 23,10 isbn: 978 94 91701 283
 
l Verandering  
 HAVO  € 15,75 isbn: 978 94 91701 290   
 VWO  € 23,10 isbn: 978 94 91701 306   

 
ELO - www.leeromgeving.com 
Actua.ml op de boekenlijst, dan is gebruik ELO gratis 
 l opdrachten behorend bij de boeken 
 l digitale toetsen 
 

Leer-werkboeken voor het vernieuwde examenprogramma maatschappijwetenschappen:  
 l  Concept-contextbenadering  
 l  Zelfstandig werken mogelijk en differentiatie 
 l  Met Instapcase, Opdrachten, Integratieve case 
 l  Overallcase, ICT-opdrachten en digitale toetsmogelijkheid

Ingedeeld naar de domeinen (CvTE):  A. Concepten en vaardigheden  B. Vorming  
      C. Verhouding  D. Binding en  E. Verandering

Het katern Concepten en vaardigheden is bedoeld als inleiding op maatschappijwetenschappen, als 
voorbereiding op het examen en een eigen onderzoek (vereiste vaardigheden: Domein A). 
Actua.ml zorgt ervoor dat u ook met het nieuwe programma (syllabus 2021) uw leerlingen goed kunt 
voorbereiden.  

Maatschappijwetenschappen havo en vwoMaatschappijleer vmbo bk en kgt



Actua.ml heeft een BK-versie en een KGT-versie. Deze twee versies doen recht aan de verschillen 
tussen leerlingen en leerwegen. 

■  isbn  978 9491 7013 3 7 Actua.ml BK € 22,95 
■  isbn 978 9491 7015 4 2 Actua.ml KGT € 22,95 (leverbaar ca mei 2023) 
 
■ Kernachtige leerstof; duidelijk en helder taalgebruik (begrippen vet met omschrijving erbij).  
■ Begrippen worden verwerkt in begrippenlijst. 
■ Na elk hoofdstuk een korte samenvatting op de ELO (www.leeromgeving.com). 
■ Met verrijkingsstof, cases en internetopdrachten. 
■ Dekt de doelen voor maatschappijleer. 
■ Aandacht voor meningsvorming. 
■ Betaalbare en complete methode. 
■ Eerst kennis dan toepassing. 
■ Inclusief internetopdrachten. 
■ KGT-deel sluit bij doorstroming goed aan bij de havo/vwo-boeken. 
■ Uitgangspunt: het moet werken in de praktijk. 
■ Veel en snel na te kijken toetsen. 
■ Een leerwerkboek met multoperforatie. Leerlingen hebben alles bij elkaar.  
 Extra werk kan eenvoudig worden tussengevoegd! 
■ Duidelijk didactisch principe en heldere opbouw. 
■ Methode in één kleur. Betaalbaar!   
 Amerikaans onderzoek wijst uit dat het verwerkingsrendement van zwart/witmethoden het  
 grootst is! “Dit hebben vmbo-leerlingen nodig: weinig afleiders en een duidelijke opzet”.

■ Docentenhandleiding online (www.leeromgeving.com): € 25,00 en daarna € 10,- per jaar  
 
 Met antwoorden en aanvullend materiaal, studiewijzers enz. Veel toetsmateriaal, waardoor u  
 gemakkelijk toetsen samenstelt voor uw Programma van Toetsing en Afsluiting!  
 Met voorbeeld-PTA. Ook te bestellen op papier in een map op papier: € 35,00. Bij de digitale  
 docentenhandleidingen zijn toetsen en studiewijzers indien gewenst zelf aan te passen in Word.

Onderdeel 1   Opvoeding en cultuur   Onderdeel 2   Beeldvorming en vooroordelen 
Onderdeel 3 Macht en zeggenschap   Onderdeel 4 Sociale verschillen

Met Elektronische Leeromgeving (ELO), www.leeromgeving.com. Hier kunt u materialen voor uw  
leerlingen selecteren, waarna de leerlingen ermee aan de slag kunnen. Digitale toetsen. 

Actua heeft ook materiaal voor domein F (analyse van 
een sociale actualiteit) en G (politieke actualiteit). 

l Actua.ml Actualiteiten analyse 
 HAVO  € 9,85 isbn: 978 94 91701 351  
 VWO  € 9,85 isbn: 978 94 91701 368  

 l Internationalisering HAVO (en eventueel vwo) 
  € 12,95 isbn: 978 94 91701 382   

 l Criminaliteit  VWO (en eventueel havo) 
  € 15,75 isbn: 978 94 91701 399

Docentenhandleiding met veel toetsmateriaal,  
antwoorden opdrachten, PTA-voorbeeld,  
studiewijzers enz. 
l € 25,00 per titel digitaal en daarna € 10 per jaar. 
l in een map op papier € 35,00 per titel                    

l Concepten en vaardigheden (nieuwe versie 2022)  
 HAVO  € 16,95 isbn: 978 94 91701 436   
 VWO € 16,95 isbn: 978 94 91701 450   

l Vorming (nieuwe versie 2022)  
 HAVO € 24,95 isbn: 978 94 91701 467    
 VWO € 24,95 isbn: 978 94 91701 474 
 
l Binding (nieuwe versie 2022)   
 HAVO € 24,95 isbn: 978 94 91701 481   
 VWO € 24,95 isbn: 978 94 91701 498 
 
l Verhouding (nieuwe versie 2023) 
 HAVO  € 24,95 isbn: 978 94 91701 504  
 VWO  € 24,95 isbn: 978 94 91701 511
 
l Verandering (nieuwe versie 2023) 
 HAVO  € 16,95 isbn: 978 94 91701 528   
 VWO  € 24,95 isbn: 978 94 91701 535   

 
ELO - www.leeromgeving.com 
Actua.ml op de boekenlijst, dan is gebruik ELO gratis 
 l opdrachten behorend bij de boeken 
 l digitale toetsen 
 

Leer-werkboeken voor het vernieuwde examenprogramma maatschappijwetenschappen:  
 l  Concept-contextbenadering  
 l  Zelfstandig werken mogelijk en differentiatie 
 l  Met Instapcase, Opdrachten, Integratieve case 
 l  Overallcase, ICT-opdrachten en digitale toetsmogelijkheid

Ingedeeld naar de domeinen (CvTE):  A. Concepten en vaardigheden  B. Vorming  
      C. Verhouding  D. Binding en  E. Verandering

Het katern Concepten en vaardigheden is bedoeld als inleiding op maatschappijwetenschappen, als 
voorbereiding op het examen en een eigen onderzoek (vereiste vaardigheden: Domein A). 
Actua.ml zorgt ervoor dat u ook met het nieuwe programma (syllabus 2021) uw leerlingen goed kunt 
voorbereiden.  

Maatschappijwetenschappen havo en vwoMaatschappijleer vmbo bk en kgt



De serie BURGERboek is ontwikkeld om het scholen mogelijk te maken om op een aansprekende en 
diepgaande manier een bijdrage te leveren aan de burgerschapsvorming van leerlingen.  

De volgende delen van BURGERboek zijn er:

Eigen waarden  1A   vmbo    ISBN 978-90-75982-98-5 € 12,45 
 Eigen waarden  1B hv/mbo/hbo   ISBN 978-90-75982-97-8 € 12,45 

Waar we voor kiezen 2A   vmbo    ISBN 978-94-91701-06-1 € 12,45 
 Waar we voor kiezen 2B hv/mbo/hbo   ISBN 978-94-91701-05-4 € 12,45  

Samen leven  3A   vmbo    ISBN 978-94-91701-17-7 € 12,45 
 Samen leven  3B hv/mbo/hbo   ISBN 978-94-91701-15-3 € 12,45 

Voor alle titels geldt:

 Boek A is steeds voor vmbo
            en               
 Boek B voor havo/vwo, mbo en hbo. 
Het betreft steeds een leerwerkboek in kleur.
Sinds 2023 is er ook een digitale uitgave: 
BURGERschat
Zie www.actua-uitgeverij.nl

Omvang: 80 pagina’s per boek

Vanaf zomer 2023 zijn de Modules in verrijkte
en geactuliseerde vorm ook beschikbaar
in een digitale versie via een e 
online platform. Dit heet ‘BURGERschat’.
Voor meer informatie: kijk op onze website.

Ik bestel                                                          

 ______________________________________________
 ______________________________________________
 ______________________________________________

Toegang tot de ELO kunt u aanvragen: info@actua-uitgeverij.nl

Naam school:  ______________________________________________________________

Naam besteller: ______________________________________________________________

Adres:   _______________________________________________________________

Postcode en plaats: _______________________________________________________________

Telefoonnummer: _______________________________________________________________

E-mailadres: _______________________________________________________________

Datum: __ /__ /__   Handtekening:  ______________________________

Burgerschapskunde 

e

Actua uitgeverij

Engweg 42

6741CZ Lunteren

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 




