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Mens en maatschappij 
Kerndoelen vso arbeidsmarktgericht 

 
 

1. De leerling leert over de rol van de consument in de Nederlandse 
samenleving, leert als consument bewuste en kritische keuzes te maken 
en leert daarbij bewust om te gaan met sociale druk. 

 
Hierbij kan men denken aan: 
• het begrijpen en beoordelen van consumenteninformatie en reclameboodschappen; 
• het onderzoeken en vergelijken van producten en diensten op prijs, kwaliteit, 

gezondheid en duurzaamheid; 
• het kennen en gebruik kunnen maken van diensten van consumentenorganisaties; 
• bewust omgaan met sociale druk en de invloed van de sociale omgeving 

(leeftijdsgenoten) op het eigen consumptiepatroon. 
 

2. De leerling leert te budgetteren en leert de eigen financiën te beheren, 
mede met het oog op zelfstandig wonen in de toekomst. 

 
Hierbij kan men denken aan: 
• leren hoe je je inkomsten en uitgaven kunt bijhouden; 
• besef ontwikkelen over wat je kunt uitgeven, gegeven de inkomsten; 
• leren begroten/budgetteren voor de situatie nu (nog niet financieel zelfstandig); 
• leren begroten voor de situatie straks, bij (zo zelfstandig mogelijk) wonen, met 

name het onderscheid tussen vaste lasten en overige uitgaven; 
• leren aankopen te betalen met alle relevante betaalmiddelen; 
• leren afwegen wanneer je wilt sparen of lenen en wat daarvan de financiële 

gevolgen zijn; 
• leren over risico's die verbonden zijn aan het niet betalen van rekeningen; 
• kennis maken met elementaire bank-, verzekerings- en belastingzaken; 
• onderkennen van eventuele behoefte aan hulp bij financiële problemen en 

hulp effectief kunnen inschakelen. 
 

3. De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland en 
de wereld te gebruiken om zich te kunnen verplaatsen en te reizen. 

 
Hierbij kan men denken aan: 
• dagelijkse reispatronen in de eigen omgeving; 
• niet dagelijkse reispatronen buiten de eigen omgeving; 
• keuze van vervoersmiddel, waaronder openbaar vervoer, en het gebruik maken 

daarvan; 
• het leren werken met atlas, kaarten en plattegronden (op papier en digitaal); 
• het leren werken met een navigatiesysteem; 
• het plannen van een (vakantie-)reis m.b.v. informatiebronnen; 
• het naleven van wetten en regels in het verkeer; 
• het naleven van algemeen aanvaarde normen en gedragsregels in het openbaar 

vervoer. 
 

4. De leerling leert over het belang en de betekenis van werk voor zichzelf en 
oriënteert zich op de eigen plaats binnen een arbeidsorganisatie en op 
regelingen voor arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. 
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Hierbij kan men denken aan: 
• de rechten en plichten van werknemers en werkgevers, waaronder de rol van CAO; 
• de rol van vakbonden bij onderhandeling over arbeidsvoorwaarden; de functie van 

regelingen voor arbeidsomstandigheden (ARBO-regels en hoe die worden 
gehanteerd); de functie van relevante uitkeringen (WW, Wajong) en hoe men daar 
(eventueel) gebruik van kan maken; 

• conflicten en conflictbeslechting tussen werkgever en werknemer, waar kun je 
terecht?; 

• verschil tussen betaalde en onbetaalde arbeid; 
• verschil tussen 'zwart' en 'wit' werken; 
• leren kennen en omgaan met verschillende rollen, taken, posities en 

verantwoordelijkheden in een (arbeids)organisatie en de eigen plaats daarbinnen; 
• leren samenwerken met anderen ongeacht hun groepsidentiteit, sociale en 

culturele achtergronden; 
• in stage-/werksituaties leren afspraken maken, afspraken nakomen en 

compromissen sluiten; 
• leren meedoen en bijdragen aan stage-/werkoverleg op de 'werkvloer'. 

 
5. De leerling leert over verschillende mogelijkheden om de vrije tijd te 

besteden en verkent actief de eigen mogelijkheden om te participeren aan 
activiteiten in de vrije tijd. 

 
Hierbij kan men denken aan: 
• nadenken over en uitvinden van je persoonlijke voorkeuren voor de besteding 

van je vrije tijd, waaronder het vinden en onderhouden van sociale contacten; 
• verkennen van verschillende mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding; 
• verkennen van uitgaansgelegenheden in de buurt; 
• verkennen van beschikbare financiële voorzieningen voor vrije 

tijdsbesteding (zoals stadspas, gemeentelijke subsidies e.d.); 
• verkennen van (wijk)voorzieningen en de 'sociaal-culturele kaart' van 

de eigen leefomgeving; 
• verkennen van mogelijkheden om bij te dragen aan een plezierige leef- en 

woonomgeving (buurtcomités, inspraakcommissies, vrijwilligerswerk). 
 
6. De leerling leert over burgerschap in de Nederlandse samenleving en de 

eigen rol als burger in te vullen en leert de betekenis te zien van respect 
voor verschillen tussen mensen in opvattingen en leefwijzen, met daarbij 
aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit. 

 
Hierbij kan men denken aan: 
• leren om zelf op een democratische manier actief te participeren op school, op 

stage/werk en in de bredere samenleving; 
• leren wat het betekent om in een rechtsstaat te leven, namelijk dat de staat de 

rechten van burgers respecteert en verdedigt: de grond- en vrijheidsrechten, 
mensenrechten en kinderrechten; 

• leren dat men in een democratie nastreeft conflicten zo bevredigend mogelijk op 
vreedzame wijze op te lossen; 

• leren dat burgers de rol van gezagsdragers respecteren bij het oplossen van 
conflicten en problemen, waaronder politie, justitie en onderwijsgevenden; 

• leren omgaan met de diversiteit in de Nederlandse samenleving, de 
verscheidenheid aan mensen, etnische groepen, religies, 
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levensbeschouwingen, seksuele oriëntatie, waarden, normen, gewoonten en 
gebruiken; 

• leren zich in elkaars standpunten te verplaatsen; 
• leren een dialoog te voeren, ook met andersdenkenden; 

 
7. leren de eigen opvattingen te kunnen spiegelen aan bestaande wetten, 

normen, regels en rechten. De leerling leert op hoofdlijnen hoe het 
Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert en hoe hij zelf 
daarbij betrokken kan zijn. 

 
Hierbij kan men denken aan: 
• leren over de hoofdkenmerken van de parlementaire democratie: gekozen 

volksvertegenwoordiging d.m.v. vrije verkiezingen; politieke partijen van 
verschillende kleur omdat mensen het niet altijd met elkaar eens zijn; respecteren 
van minderheidsstandpunten; 

• een eigen standpunt bepalen over het wel of niet meedoen aan verkiezingen. 
 

8. De leerling leert perioden, gebeurtenissen en personen uit zijn eigen 
leven en leefomgeving te ordenen in de tijd. 

 
Hierbij kan men denken aan: 
• besef ontwikkelen ten aanzien van het eigen heden, verleden en toekomst; 
• het leren beschrijven van de eigen levensloop en mijlpalen daarin benoemen; 
• het leren wat generaties zijn en dat iedere generatie weer in een andere wereld 

leeft; 
• het leren over de geschiedenis van de eigen omgeving. 

 
9. De leerling leert enkele belangrijke gebeurtenissen, ontwikkelingen en 

personen in de tijd te plaatsen. 
 

Hierbij kan men denken aan: 
• het leren over de Holocaust als moreel ijkpunt van de westerse cultuur; 
• het leren over de betekenis van 'Europa' en het ontstaan van 'Europa': nooit meer 

oorlog; 
• het leren over de technologische vooruitgang die we nu kennen en die nog 

maar van een heel recente tijd is; 
• het leren over de ontdekkingsreizen en wat deze in de 

wereldgeschiedenis hebben teweeggebracht.  
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