
Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2019/21 
 

 

Leerweg: BB  Klas: 3    

Vak: Maatschappijleer Methode: Thema’s Maatschappijleer 

Periodenr 
Rapportnr  
Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
3.1.1 

 

H1 Wat is maatschappijleer? 
Je: 

kunt beschrijven wat je bij het vak maatschappijleer leert. 
kunt uitleggen dat je in het klein en in het groot samenleeft. 
kunt uitleggen dat mensen sociale wezens zijn en dat we andere mensen nodig hebben om te 
leven. 
weet wat waarden en normen zijn en je weet wat waarden en normen met elkaar te maken hebben 
en je kunt voorbeelden geven. 
herkent dat je eigen en andermans normen en waarden kunnen verschillen en je kunt daar 
voorbeelden van geven. 
herkent dat er veel verschillende regels zijn om te kunnen samenleven en samenwerken. 
herkent dat mensen gemeenschappelijke belangen hebben maar ook belangentegenstellingen 
kunnen hebben. 
kent het begrip macht en je kunt voorbeelden noemen van machtsmiddelen. 
kent de kenmerken van maatschappelijk problemen. 
kunt beschrijven en uitleggen hoe maatschappelijke problemen opgelost worden. 
weet wat er nodig is om een goede mening te vormen. 
herkent het belang om als burger te participeren in het democratische proces. 

 
H2 Jongeren 
Je: 

kunt beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving en je kunt de invloed 
van het socialisatieproces herkennen en beschrijven. 
kunt uitleggen dat mensen bij een subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur invloed heeft op 
het gedrag en socialisatieproces. (groepsnormen) 
kunt de rol van onderwijs beschrijven in de ontwikkeling van een mens als lid van de samenleving. 

ML1/K/1 
ML1/K/3  
ML1/K/4 
ML1/K/6  

 

Schriftelijk
40 

minuten 
Ja 1x Ja 

3.1.2 
 

Praktische opdracht: puberuil + actualiteit 
        Je: 
         Gaat met een klasgenoot puberuil doen, daarbij kijk je naar de normen en waarden binnen het      
         gezin en ga je die vergelijken met jouw eigen situatie. 
         Je maakt de actualiteitsopdracht in de les 
 

ML1/K/2 
 

Praktisch 
 

Nee 1x Nee 
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3.1.3 

H3 Politiek 
Je: 

kunt beschrijven en uitleggen hoe Nederland bestuurd wordt. 
kunt vormen van macht en machtsmiddelen herkennen, beschrijven en verklaren. 
kunt beschrijven en uitleggen hoe de macht in Nederland verdeeld is. 
kunt beschrijven en uitleggen hoe regels het samenleven van mensen mogelijk maken. 
kunt beschrijven welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit te oefenen op de politiek. 
kunt de kenmerken van een parlementaire democratie noemen en toelichten. 
kunt kenmerken en voorbeelden geven van linkse, midden en rechtse politieke partijen. 

ML1/K/1 
ML1/K/3 
ML1/K/6  

 Schriftelijk
40 

minuten 
Ja 1x Ja 

 
Einde rapportperiode 1. 

 
 

    

3.2.1 

H4 Pluriforme samenleving 
Je: 

kunt beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving. 
kunt uitleggen dat mensen bij een subcultuur horen en dat iedere subcultuur invloed heeft op 
gedrag. 
kunt culturele verschillen tussen mensen benoemen en hanteren. 
kunt uitleggen dat onderwijs (diploma’s) een grote rol spelen bij de ontwikkeling van de mens als 
lid van de samenleving. 
kunt beschrijven wat sociale verschillen zijn en er voorbeelden geven. 
kunt maatregelen noemen die de overheid neemt om sociale ongelijkheid te verhelpen. 
kunt beschrijven hoe uitingen van vooroordelen, discriminatie en beeldvorming herkennen en 
benoemen. 
kunt beschrijven hoe je uitingen van vooroordelen, discriminatie en beeldvorming tegemoet kan 
treden vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect. 

ML1/K/1 
ML1/K/3 
ML1/K/4  
ML1/K/5 
ML1/K/7  

 
Schriftelijk

40 
minuten 

Ja 1x Ja 

3.2.2 

H5 Media 
Je: 

herkent de invloed van de moderne informatie en communicatietechnologie.  
herkent verschillende manieren van communicatie. 
kunt verschillende soorten media onderscheiden. 
herkent dat media zich richten op doelgroepen en je kunt er voorbeelden van noemen. 
kunt uitleggen hoe je informatie beoordeelt op betrouwbaarheid en representativiteit. 
herkent en beschrijft het manipuleren van informatie in reclameboodschappen. 
herkent de risico’s die verbonden zijn aan het online zetten van persoonlijke informatie. 

ML1/K/1 
ML1/K/3 
ML1/K/7  

 
 
 

Schriftelijk
40 

minuten 
Ja 1x Ja 

3.2.3 
Actualiteitsopdracht 

Je: 
 maakt een opdracht die aansluit bij de actualiteit en aansluit bij het hoofdstuk media 

 
ML1/K/2 

 

Praktisch 
 

Nee 1x Nee 

 
Einde rapportperiode 2. 
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3.3.1 

H6 Werk 
Je: 

herkent verschillende motieven waarom mensen werken. 
onderzoekt je eigen mogelijkheden voor een passende vervolgopleiding. 
kunt beschrijven en herkennen wat de manieren zijn om aan werk te komen. 
kunt onderscheid maken tussen ‘wit en zwart’ werken. 
kunt herkennen en beschrijven hoe je op de maatschappelijke ladder kunt stijgen. 
kun herkennen en beschrijven dat er op de arbeidsmarkt sprake kan zijn van verschillende vormen 
van discriminatie 
kunt beschrijven dat Nederland een verzorgingsstaat is. 

ML1/K/1 
ML1/K/3 
ML1/K/5 
ML1/K/7  

 
Schriftelijk

40 
minuten 

Ja 1x Ja 

3.3.2 

H7 Criminaliteit en H8 Relaties 
Je: 

kunt het onderscheid beschrijven tussen criminaliteit, overtredingen en asociaal gedrag. 
kunt risicofactoren van crimineel gedrag noemen en verklaren. 
kunt beschrijven wanneer de politie je mag aanhouden en wat de politie doet als je verdachte bent 
van een misdrijf. 
kunt de rol van de officier van justitie, de rechter en de advocaat beschrijven bij de behandeling 
van een misdrijf.  
kunt beschrijven voor welke doelgroep Halt bedoeld is en hoe Halt werkt. 
kunt beschrijven welke soorten straf de rechter op kan leggen. 
kun beschrijven wat de verschillende doelen zijn van straffen. 
 

Je: 
kunt beschrijven dat de mens een sociaal wezen is en verschillende soorten relaties heeft. 
kunt beschrijven wat de seksuele moraal is en dat hierover verschillende waarden en normen zijn. 
kunt beschrijven wat een dubbele moraal is en er voorbeelden van geven. 
kunt sekse gebonden verschillen tussen mensen benoemen en hanteren. 
kunt beschrijven dat je met een huwelijk een persoonlijke en zakelijke relatie aangaat. 
kunt verschillende vormen van een huwelijk beschrijven, hetero, homo, gemengd. 
kunt beschrijven dat door de vrouwenemancipatie de rolverdeling tussen man en vrouw is 
veranderd en je kunt daar voorbeelden van geven.  
kunt beschrijven wat er geregeld moet worden bij een echtscheiding. 
kunt gezinsvormen beschrijven. 

ML1/K/1 

ML1/K/3 
ML1/K/6 

Schriftelijk
40 

minuten 
Ja 1x Ja 

3.3.3 
Praktische opdracht: criminaliteit en relaties 

Je: 
Maakt de opdracht waarbij actualiteit ook een rol speelt. 

 
ML1/K/2 

 
Praktisch Nee 1x Nee 

 
Einde rapportperiode 3. 
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

ML1/K/1 Oriëntatie op leren en werken X X X n.v.t. X  

ML1/K/2 Basisvaardigheden X X X n.v.t. X  

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 
maatschappijleer 

X X X n.v.t. X  

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie X X X n.v.t. X  

ML1/K/5 Sociale verschillen X X X n.v.t X  

ML1/K/6 Macht en zeggenschap X X X n.v.t X  

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering X X X n.v.t X  
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Leerweg: KB  Klas: 3    

Vak: Maatschappijleer Methode: Thema’s Maatschappijleer 

Periodenr 
Rapportnr  
Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
3.1.1 

 

H1 Wat is maatschappijleer? 
Je: 

kunt beschrijven wat je bij het vak maatschappijleer leert. 
kunt uitleggen dat je in het klein en in het groot samenleeft. 
kunt uitleggen dat mensen sociale wezens zijn en dat we andere mensen nodig hebben om te 
leven. 
weet wat waarden en normen zijn en je weet wat waarden en normen met elkaar te maken hebben 
en je kunt voorbeelden geven. 
herkent dat je eigen en andermans normen en waarden kunnen verschillen en je kunt daar 
voorbeelden van geven. 
herkent dat er veel verschillende regels zijn om te kunnen samenleven en samenwerken. 
herkent dat mensen gemeenschappelijke belangen hebben maar ook belangentegenstellingen 
kunnen hebben. 
kent het begrip macht en je kunt voorbeelden noemen van machtsmiddelen. 
kent de kenmerken van maatschappelijk problemen. 
kunt beschrijven en uitleggen hoe maatschappelijke problemen opgelost worden. 
weet wat er nodig is om een goede mening te vormen. 
herkent het belang om als burger te participeren in het democratische proces. 

 
H2 Jongeren 
Je: 

kunt beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving en je kunt de invloed 
van het socialisatieproces herkennen en beschrijven. 
kunt uitleggen dat mensen bij een subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur invloed heeft op 
het gedrag en socialisatieproces. (groepsnormen) 
kunt de rol van onderwijs beschrijven in de ontwikkeling van een mens als lid van de samenleving. 

ML1/K/1 
ML1/K/3  
ML1/K/4 
ML1/K/6  

 

Schriftelijk
40 

minuten 
Ja 1x Ja 

3.1.2 
 

Praktische opdracht: puberuil + actualiteit 
        Je: 
         Gaat met een klasgenoot puberuil doen, daarbij kijk je naar de normen en waarden binnen het      
         gezin en ga je die vergelijken met jouw eigen situatie. 
         Je maakt de actualiteitsopdracht in de les 
 

ML1/K/2 
 

Praktisch 
 

Nee 1x Nee 
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3.1.3 

H3 Politiek 
Je: 

kunt beschrijven en uitleggen hoe Nederland bestuurd wordt. 
kunt vormen van macht en machtsmiddelen herkennen, beschrijven en verklaren. 
kunt beschrijven en uitleggen hoe de macht in Nederland verdeeld is. 
kunt beschrijven en uitleggen hoe regels het samenleven van mensen mogelijk maken. 
kunt beschrijven welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit te oefenen op de politiek. 
kunt de kenmerken van een parlementaire democratie noemen en toelichten. 
kunt kenmerken en voorbeelden geven van linkse, midden en rechtse politieke partijen. 

ML1/K/1 
ML1/K/3 
ML1/K/6  

 Schriftelijk
40 

minuten 
Ja 1x Ja 

 
Einde rapportperiode 1. 

 
 

    

3.2.1 

H4 Pluriforme samenleving 
Je: 

kunt beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving. 
kunt uitleggen dat mensen bij een subcultuur horen en dat iedere subcultuur invloed heeft op 
gedrag. 
kunt culturele verschillen tussen mensen benoemen en hanteren. 
kunt uitleggen dat onderwijs (diploma’s) een grote rol spelen bij de ontwikkeling van de mens als 
lid van de samenleving. 
kunt beschrijven wat sociale verschillen zijn en er voorbeelden geven. 
kunt maatregelen noemen die de overheid neemt om sociale ongelijkheid te verhelpen. 
kunt beschrijven hoe uitingen van vooroordelen, discriminatie en beeldvorming herkennen en 
benoemen. 
kunt beschrijven hoe je uitingen van vooroordelen, discriminatie en beeldvorming tegemoet kan 
treden vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect. 

ML1/K/1 
ML1/K/3 
ML1/K/4  
ML1/K/5 
ML1/K/7  

 
Schriftelijk

40 
minuten 

Ja 1x Ja 

3.2.2 

H5 Media 
Je: 

herkent de invloed van de moderne informatie en communicatietechnologie.  
herkent verschillende manieren van communicatie. 
kunt verschillende soorten media onderscheiden. 
herkent dat media zich richten op doelgroepen en je kunt er voorbeelden van noemen. 
kunt uitleggen hoe je informatie beoordeelt op betrouwbaarheid en representativiteit. 
herkent en beschrijft het manipuleren van informatie in reclameboodschappen. 
herkent de risico’s die verbonden zijn aan het online zetten van persoonlijke informatie. 

ML1/K/1 
ML1/K/3 
ML1/K/7  

 
 
 

Schriftelijk
40 

minuten 
Ja 1x Ja 

3.2.3 
Actualiteitsopdracht 

Je: 
 maakt een opdracht die aansluit bij de actualiteit en aansluit bij het hoofdstuk media 

 
ML1/K/2 

 

Praktisch 
 

Nee 1x Nee 

 
Einde rapportperiode 2. 
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3.3.1 

H6 Werk 
Je: 

herkent verschillende motieven waarom mensen werken. 
onderzoekt je eigen mogelijkheden voor een passende vervolgopleiding. 
kunt beschrijven en herkennen wat de manieren zijn om aan werk te komen. 
kunt onderscheid maken tussen ‘wit en zwart’ werken. 
kunt herkennen en beschrijven hoe je op de maatschappelijke ladder kunt stijgen. 
kun herkennen en beschrijven dat er op de arbeidsmarkt sprake kan zijn van verschillende vormen 
van discriminatie 
kunt beschrijven dat Nederland een verzorgingsstaat is. 

ML1/K/1 
ML1/K/3 
ML1/K/5 
ML1/K/7  

 
Schriftelijk

40 
minuten 

Ja 1x Ja 

3.3.2 

H7 Criminaliteit en H8 Relaties 
Je: 

kunt het onderscheid beschrijven tussen criminaliteit, overtredingen en asociaal gedrag. 
kunt risicofactoren van crimineel gedrag noemen en verklaren. 
kunt beschrijven wanneer de politie je mag aanhouden en wat de politie doet als je verdachte bent 
van een misdrijf. 
kunt de rol van de officier van justitie, de rechter en de advocaat beschrijven bij de behandeling 
van een misdrijf.  
kunt beschrijven voor welke doelgroep Halt bedoeld is en hoe Halt werkt. 
kunt beschrijven welke soorten straf de rechter op kan leggen. 
kun beschrijven wat de verschillende doelen zijn van straffen. 
 

Je: 
kunt beschrijven dat de mens een sociaal wezen is en verschillende soorten relaties heeft. 
kunt beschrijven wat de seksuele moraal is en dat hierover verschillende waarden en normen zijn. 
kunt beschrijven wat een dubbele moraal is en er voorbeelden van geven. 
kunt sekse gebonden verschillen tussen mensen benoemen en hanteren. 
kunt beschrijven dat je met een huwelijk een persoonlijke en zakelijke relatie aangaat. 
kunt verschillende vormen van een huwelijk beschrijven, hetero, homo, gemengd. 
kunt beschrijven dat door de vrouwenemancipatie de rolverdeling tussen man en vrouw is 
veranderd en je kunt daar voorbeelden van geven.  
kunt beschrijven wat er geregeld moet worden bij een echtscheiding. 
kunt gezinsvormen beschrijven. 

ML1/K/1 

ML1/K/3 
ML1/K/6 

Schriftelijk
40 

minuten 
Ja 1x Ja 

3.3.3 
Praktische opdracht: criminaliteit en relaties 

Je: 
Maakt de opdracht waarbij actualiteit ook een rol speelt. 

 
ML1/K/2 

 
Praktisch Nee 1x Nee 

 
Einde rapportperiode 3. 
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

ML1/K/1 Oriëntatie op leren en werken X X X n.v.t. X  

ML1/K/2 Basisvaardigheden X X X n.v.t. X  

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 
maatschappijleer 

X X X n.v.t. X  

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie X X X n.v.t. X  

ML1/K/5 Sociale verschillen X X X n.v.t X  

ML1/K/6 Macht en zeggenschap X X X n.v.t X  

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering X X X n.v.t X  
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Leerweg: TL  Klas: 3    

Vak: Maatschappijleer Methode: Thema’s 

Periodenr 
Rapportnr  
Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
3.1.1 

 

H1 Wat is maatschappijleer? 
Je: 

   kan beschrijven wat je bij het vak maatschappijleer leert. 
kan uitleggen dat je in het klein en in het groot samenleeft. 
kan uitleggen dat mensen sociale wezens zijn en dat we andere mensen nodig hebben om te 
leven. 
weet wat waarden en normen zijn en weet wat waarden en normen met elkaar te maken hebben 
en kan voorbeelden geven. 
herkent dat je eigen en andermans normen en waarden kunnen verschillen en kan daar 
voorbeelden van geven. 
herkent dat er veel verschillende regels zijn om te kunnen samenleven en samenwerken. 
herkent dat mensen gemeenschappelijke belangen hebben maar ook belangentegenstellingen 
kunnen hebben. 
kent het begrip macht en kan voorbeelden noemen van machtsmiddelen. 
kent de kenmerken van maatschappelijk problemen. 
kan beschrijven en uitleggen hoe maatschappelijke problemen opgelost worden. 
weet wat er nodig is om een goede mening te vormen. 
herkent het belang om als burger te participeren in het democratische proces. 
De docent geeft aan welke paragrafen je moet maken. 

H2 Jongeren 
Je: 
beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving en de invloed van het 
socialisatieproces herkennen en beschrijven. 
uitleggen dat mensen bij een subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur invloed heeft op het 
gedrag en socialisatieproces. (groepsnormen) 
de rol van onderwijs beschrijven in de ontwikkeling van een mens als lid van de samenleving. 
De docent geeft aan welke paragrafen je moet maken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ML1/K/1 
ML1/K/3  
ML1/K/4 
ML1/K/6  

 

Schriftelijk 
50 

minuten 
Ja 2x Ja 

3.1.2 

Praktische opdracht: puberuil + actualiteit 
        Je: 
         Gaat met een klasgenoot puberuil doen, daarbij kijk je naar de normen en waarden binnen het      
         gezin en ga je die vergelijken met jouw eigen situatie. 
         Je maakt de actualiteitsopdracht in de les 

 
 

ML1/K/2 
 

Praktisch 
 

Nee 1x Ja 
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3.1.3 

H4 Pluriforme Samenleving + H5 Nederland en de Wereld 
Je: 
kan beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving. 
kan uitleggen dat mensen bij een subcultuur horen en dat iedere subcultuur invloed heeft op 
gedrag. 
kan culturele verschillen tussen mensen benoemen en hanteren. 
kan uitleggen dat onderwijs (diploma’s) een grote rol spelen bij de ontwikkeling van de mens als lid 
van de samenleving. 
kan beschrijven wat sociale verschillen zijn en er voorbeelden geven. 
kan maatregelen noemen die de overheid neemt om sociale ongelijkheid te verhelpen. 
kan beschrijven hoe uitingen van vooroordelen, discriminatie en beeldvorming herkennen en 
benoemen. 
kan beschrijven hoe je uitingen van vooroordelen, discriminatie en beeldvorming tegemoet kan 
treden vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect. 
Je: 
kan het proces van toenemende globalisering herkennen, en beschrijven en er voorbeelden van 
geven. 
kan beschrijven hoe overheden internationaal samenwerken om problemen als oorlog, armoede 
vluchtelingenstromen, milieuproblemen, schending van mensenrechten en criminaliteit aan te 
pakken. 
kan de kenmerken van een dictatuur noemen en voorbeelden geven van landen waar een 
dictatuur gevestigd is. 
kan beschrijven en uitleggen wat de doelstellingen zijn van de VN en de Europese Unie ‘ 
kan de werkwijze van de VN en EU beschrijven. 
kan een eigen mening geven over meer of minder Europese samenwerking. 
De docent geeft aan welke paragrafen je moet maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ML1/K/3 
ML1/K/4  
ML1/K/5 
ML1/K/6  
ML1/K/7  

 

Schriftelijk 
50 

minuten 
Ja 2x Ja 

 
Einde rapportperiode 1. 

 
 

    

3.2.1 

H3 Politiek 
Je: 

       kan beschrijven en uitleggen hoe Nederland bestuurd wordt. 
kan vormen van macht en machtsmiddelen herkennen, beschrijven en verklaren. 
kan beschrijven en uitleggen hoe de macht in Nederland verdeeld is. 
Kan beschrijven en uitleggen hoe regels het samenleven van mensen mogelijk maken. 
beschrijven welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit te oefenen op de politiek. 
kan de kenmerken van een parlementaire democratie noemen en toelichten. 
kan kenmerken en voorbeelden geven van linkse, midden en rechtse politieke partijen. 
De docent geeft aan welke paragrafen je moet maken. 
 

 
 
 

ML1/K/3 
ML1/K/6  

 
Schriftelijk 

50 
minuten 

Ja 2x Ja 
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3.2.2 
Bezoek aan Den Haag / Actualiteitsopdracht 

Je: 
 maakt een opdracht die aansluit bij de actualiteit 

 
ML1/K/2 

 

Praktisch 
 

Nee 1x Ja 

3.2.3 

H6 Media 
Je: 
herkent de invloed van de moderne informatie en communicatietechnologie  
herkent verschillende manieren van communicatie 
kan verschillende soorten media onderscheiden. 
herkent dat media zich richten op doelgroepen en kan er voorbeelden van noemen. 
kan uitleggen hoe je informatie beoordeelt op betrouwbaarheid en representativiteit. 
herkent en beschrijft het manipuleren van informatie in reclameboodschappen. 
herkent de risico’s die verbonden zijn aan het online zetten van persoonlijke informatie. 
De docent geeft aan welke paragrafen je moet maken. 

 
 
 

ML1/K/3 
ML1/K/7  

 
 
 

Schriftelijk 
50 

minuten 
Ja 2x Ja 

 
Einde rapportperiode 2. 

 
 

    

3.3.1 

Praktische opdracht: criminaliteit en relaties / mits mogelijk bezoek rechtbank of rechter als 
gastspreker 

Je: 
Maakt de opdracht waarbij actualiteit ook een rol speelt. 

 
ML1/K/2 

 
Praktisch Nee 1x Ja 

3.3.2 

Stage, stageboekje en LOB mapje 
       Je: 
       gaat twee weken stagelopen. 
       gaat in je stageboekje een verslag bijhouden van je stage en je maakt de opdrachten. 
 

ML1/K/1 
ML1/K/2 
ML1/K/3 

Praktisch 
+ 

Schriftelijk 
Nee 2x Ja 

3.3.3 

H8 Criminaliteit + H9 Relaties 
Je: 
kan het onderscheid beschrijven tussen criminaliteit, overtredingen en asociaal gedrag 
kan risicofactoren van crimineel gedrag noemen en verklaren. 
kan beschrijven wanneer de politie je mag aanhouden en wat de politie doet als je verdachte bent 
van een misdrijf. 
kan beschrijven van de rollen zijn van de officier van justitie, de rechter en de advocaat bij de 
behandeling van een misdrijf.  
kan beschrijven voor welke doelgroep Halt bedoeld is en hoe Halt werkt. 
kan beschrijven welke soorten straf de rechter op kan leggen. 
kan beschrijven wat de verschillende doelen zijn van straffen. 
De docent geeft aan welke paragrafen je moet maken. 

 

 

 

 

ML1/K/3 
ML1/K/6 

Toets-
week 
100  

minuten 

Nee 2x Ja 

 
Einde rapportperiode 3. 

Einde School examenperiode 1. 
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

ML1/K/1 Oriëntatie op leren en werken X X X n.v.t. X  

ML1/K/2 Basisvaardigheden X X X n.v.t. X  

ML1/K/3 Leervaardigheden in het vak 
maatschappijleer 

X X X n.v.t. X  

ML1/K/4 Cultuur en socialisatie X X X n.v.t. X  

ML1/K/5 Sociale verschillen X X X n.v.t X  

ML1/K/6 Macht en zeggenschap X X X n.v.t X  

ML1/K/7 Beeldvorming en stereotypering X X X n.v.t X  

 
 


