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6. Mens en maatschappij 
 
Karakteristiek 
Algemeen 
In dit leergebied staat de persoonlijke betrokkenheid van leerlingen centraal: bij zichzelf en bij 
ontwikkelingen in de wereld, in het verleden en in de maatschappij om hem heen. Leerlingen 
moeten immers in de toekomst standpunten bepalen en beslissingen nemen over zaken van 
persoonlijk en van algemeen belang. Het gaat daarom niet alleen om het begrijpen van 
verschijnselen in de actuele maatschappelijke werkelijkheid (hoe zit het?), maar ook om het 
waarderen en beoordelen daarvan (wat vind ik ervan?). Leerlingen in de leeftijd van 12 tot 14 
jaar breiden hun leefwereld uit, evenals hun persoonlijke betrokkenheid daarbij. Ze doen dat in 
een wereld die complex is en voortdurend in verandering. 
Het leergebied Mens en maatschappij is erop gericht een kader op te bouwen om die wereld 
beter te begrijpen. Het leergebied sluit daarbij aan bij de kerndoelen Mens en samenleving, 
Ruimte en Tijd van het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, in het primair (speciaal) 
onderwijs. Het ruimtelijk perspectief biedt een kader door het besef deel uit te maken van 
gebieden op verschillende schaal: de directe eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld. 
Het tijdsperspectief helpt de veranderende wereld te begrijpen vanuit een chronologische 
samenhang. Het maatschappelijk en economisch perspectief doen dat vanuit het gezichtspunt 
van de burger als producent en consument, en als deelnemer aan de ‘civil society’. 
Verwondering over zowel het andere als het eigene is een centrale drijfveer in het leerproces 
van 12- tot 14- jarigen. Vragen leren stellen, inlevingsvermogen ontwikkelen en een open, 
verkennende houding aannemen zijn zowel doel als middel. Het uiteindelijke doel is dat 
leerlingen gestimuleerd worden op informatie gebaseerde, beargumenteerde beslissingen te 
leren nemen als burgers van een cultureel diverse, democratische samenleving waarin de 
onderlinge afhankelijkheden groot zijn. Ze moeten leren standpunten te bepalen en te 
onderbouwen met behulp van veelzijdige informatie. In het leergebied Mens en maatschappij 
leren leerlingen dan ook wegwijs te worden in verschillende soorten bronnen en deze gericht te 
gebruiken. Het internet en andere digitale bronnen verdienen daarbij een belangrijke plaats om 
hun complexiteit, hun aantrekkelijkheid voor leerlingen en hun toenemende communicatieve 
invloed. In dit leergebied leren leerlingen ook nadrukkelijk de eigen omgeving te gebruiken als 
bron en onderzoeksobject. 
De leerinhoud kan op verschillende manieren aan de orde komen: in één integraal leergebied, 
in afzonderlijke vakken, in projecten of in mengvormen daarvan. In alle gevallen is het nodig 
inhoud uit het leergebied in onderlinge samenhang en relatie en met andere vakken of 
leergebieden aan te bieden. Daardoor krijgen leerlingen inzicht in de samenhang in hun groter 
wordende leefwereld. Ze leren om binnen democratische kaders de overeenkomsten en 
verschillen tussen mensen te waarderen en te respecteren, en dat te uiten in betrokkenheid op 
zichzelf, elkaar en de omgeving. 
 
Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs 
Het ontwikkelen van persoonlijke betrokkenheid van leerlingen bij zichzelf en bij ontwikkelingen 
in de wereld is belangrijk voor een brede maatschappelijke participatie en in veel 
vervolgopleidingen. Voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is het uitbreiden van de 
leefwereld en de toerusting als burger in de Nederlandse maatschappij van groot belang. 
Leerlingen leren omgaan met hun handicapspecifieke beperkingen en leren wat de betekenis is 
van het hebben van een beperking voor hun functioneren in de samenleving. Veel leerlingen 
hebben veelvuldig contact met het maatschappelijk gebied van zorg en hulpverlening en met de 
specifieke voorzieningen die voor hen van toepassing zijn. Het stellen van (hulp)vragen en het 
omgaan met ondersteuning en ondersteuners behoort tot de te ontwikkelen 
burgerschapscompetenties van deze leerlingen. 
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Bij leerlingen met een fysieke beperking of langdurig zieke leerlingen zal het uitvoeren van 
onderzoek en het doen van praktische opdrachten vaak om maatwerk vragen. Dit zal soms ook 
het geval zijn bij leerlingen met een beperking in de visuele waarneming Voor deze laatste 
groep leerlingen is vooral het werken met complex samengestelde bronnen problematisch. Bij 
aardrijkskunde leveren onder meer het gebruik van kaarten, luchtfoto's en satellietbeelden 
problemen op. 
Voor leerlingen met een auditieve beperking is het 'verbanden zien en inzicht verkrijgen' soms 
lastig. Dit veronderstelt een bepaald abstractieniveau. Als gevolg van auditieve en 
communicatieve problemen is de taalabstractie vaak beperkter. Voor leerlingen met problemen 
op het gebied van communiceren en/of sociaal gedrag zal het innemen en verdedigen van een 
beargumenteerd standpunt en, daarbij respectvol met kritiek omgaan en het presenteren van 
onderzoek speciale aandacht vergen. Voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis geldt 
dit in het bijzonder voor de kerndoelen 7 en 8, met name als het gaat om de reflectie op eigen 
ervaringen en het begrijpen en respectvol hanteren van verschillen in leefwijzen en opvattingen. 
 
Kerndoelen Mens en maatschappij 
 
1. 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. 

 
2. 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),  
- 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 
inspiratiebron voor de behandeling van de tijdvakken. 

 
3. 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. 

 
4. De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel 

maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren. 
 
5. 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. 
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6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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, met daarbij aandacht voor seksualiteit en 
seksuele diversiteit. 

 
9. 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. 

 
10. De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te 

begrijpen voor zichzelf, Nederland en de wereld. 
 
11. 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. 

 
12. 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. 

 


