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Wat ligt er aan de basis van echte kennis? Ervaring, inzicht, maar vooral ook: samenwerking.

Algemene inleiding
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Kennis wordt nooit alleen gemaakt.
Zo is ook deze Kennisbasis er gekomen. Hierin staat de basiskennis die iedere startbekwame
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leraar aan het einde van de opleiding minimaal dient te beheersen. Dat begon in 2009 bij de
lerarenopleidingen voor het primair en voortgezet onderwijs, voor een groot aantal vakken.
Vervolgens zijn de andere lerarenopleidingen aan de slag gegaan om hun eigen kennisbasis te
beschrijven. En afgelopen jaar heeft een grote groep docenten van de lerarenopleidingen met
veel enthousiasme hard gewerkt aan het beschrijven van deze nieuwe set van kennisbases.
Hun concept is weer door inhoudelijke experts (deskundigen per vakgebied) bestudeerd en
waar nodig van aanwijzingen voorzien. Met inzet van zoveel betrokken mensen wordt dit
eindresultaat breed gedragen. Nu dit product er ligt zullen lerarenopleidingen aan de slag
gaan met het gebruik van deze kennisbases in de opleidingen.
Al dat werk heeft ook nog iets anders opgeleverd. De auteurs zijn uitgedaagd hun eigen kennis

6. Kennisbasis hbo-masteropleiding godsdienst & levensbeschouwing

128

te overzien, te beschrijven en te toetsen aan de expertise van hun collega’s elders in het land.
Dat bracht collega’s van diverse instellingen met elkaar in contact. Dat bood gelegenheid om
met vakgenoten te discussiëren en daarmee hun eigen expertise aan te scherpen. Hoewel
niet in kennisbases uit te drukken mag deze opbrengst beslist niet worden vergeten: ervaring
en inzicht groeien zelf ook door samenwerking.
Velen uit de sector zijn zo op enigerlei wijze betrokken bij de ontwikkeling en implementatie
van de kennisbasis of bij het construeren van de kennistoetsen. Door het harde werk en de
grote betrokkenheid van al deze mensen tonen de lerarenopleidingen dat ambitieuze doelstellingen, in combinatie met nauwe samenwerking en kennisuitwisseling, kunnen resulteren
in nieuwe kwaliteit: een vaste basis onder goed gedeelde kennis. Een kwaliteitsslag die de
nieuwe generatie leraren degelijk zal voorbereiden op hun toekomst als pedagoog, zodat
men met recht kan zeggen: Een tien voor de leraar!
Ik dank allen die hieraan hebben bijgedragen.

dr. Guusje ter Horst
voorzitter HBO-raad
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Algemene inleiding
Doelen

De activiteiten in het WAK-deelproject waren erop gericht om in onderlinge samenwerking de

De voorliggende kennisbases vormen systematische beschrijvingen van de vakinhoudelijke

kwaliteit van de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis van toekomstige eerstegraadsleraren

en vakdidactische kennis en vaardigheden waarover studenten beschikken aan het eind van

te versterken. De uitkomsten vormen een gemeenschappelijk kader dat recht doet aan het

hun hbo-masteropleiding tot bevoegd docent voorbereidend hoger onderwijs (havo en vwo).

eigen karakter van hbo-masteropleidingen. Het kader legt een brede, gemeenschappelijke basis

Het belangrijkste doel van de kennisbasis is om studenten, lerarenopleiders, verwante

vast, maar biedt opleidingen leerplanruimte voor eigen indeling, inkleuring en aanvullingen.

opleidingen, het werkveld en de samenleving duidelijkheid te verschaffen over de ‘body of
knowledge’. De kennisbases zijn verder geschikt als referentiekader voor leerplanontwikkeling,

Het deelproject ging van start in februari 2010 en heeft kennisbases gerealiseerd voor de

als instrument voor kwaliteitszorg, en desgewenst als inhoudelijk raamwerk voor samenwerking

volgende schoolvakken:

tussen hbo-masteropleidingen.

•	Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Fries;
•	wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie;

De algemene inleiding geeft achtergrondinformatie over:
•	de positionering van de hbo-masteropleidingen leraar vho;

•	geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, algemene economie, bedrijfseconomie,
godsdienst & levensbeschouwing.

•	de totstandkoming van de kennisbases binnen het landelijke project Werken aan Kwaliteit
(WAK);

•	de ijkpunten voor de inhoudelijke keuzes bij de samenstelling van de kennisbases.

Alle kennisbases zijn opgezet volgens een gezamenlijke, vaste indeling, die voortbouwt op
de indeling van de kennisbases voor de bacheloropleidingen van tweedegraads leraren.
Elke kennisbasis benoemt de vakinhoudelijke en vakdidactische domeinen en subdomeinen,

Positionering van de hbo-masteropleidingen leraar vho

licht deze toe, formuleert de bijbehorende indicatoren (eindtermen) voor het masterniveau,
en geeft per subdomein voorbeelden van kenmerkende toetsvragen en opdrachten.

In Nederland bestaan twee routes die leiden naar een bevoegdheid voor het eerstegraads gebied.
Elke kennisbasis is samengesteld door een redactieteam bestaande uit lerarenopleiders van alle

•	De universitaire route: aansluitend aan het behalen van een Master of Arts/Science volgt

hogescholen die de betreffende hbo-masteropleiding aanbieden. Een projectleider bewaakte

een student een eerstegraads opleiding in voltijd. De vakinhoudelijke kennis verwerft de

de voortgang en zorgde voor afstemming samen met de voorzitters van de redactieteams en

student binnen een wetenschappelijke opleiding. Daarna maakt hij zich (vak)didactische en

het landelijk overleg van de ADEF-werkgroep hbo-masteropleidingen.

onderwijskundige kennis eigen tijdens de (meestal eenjarige) universitaire lerarenopleiding.

•	De hbo-route: een tweedegraads bevoegde docent volgt, na zijn hbo-bacheloropleiding en

Redactieteams hebben een conceptversie van de kennisbasis beschikbaar gesteld voor com-

meestal na enige jaren werkervaring, een driejarige eerstegraads hbo-masteropleiding in

mentaar door de vakgroepen in de hogescholen. De herziene versie van de kennisbasis is

deeltijd. Binnen de hbo-masteropleiding worden vakinhoudelijke, (vak)didactische en

vervolgens ter legitimatie voorgelegd aan een onafhankelijk panel met vertegenwoordigers uit

onderwijskundige kennis in samenhang verworven. Het geheel van de vakinhoudelijke en

wetenschap, docenten uit het vho en vakverenigingen. De commentaren van de panels zijn

vakdidactische kennis van de student is beschreven in de kennisbases voor de bachelor- en

verwerkt in de eindversies van de kennisbases.

de masteropleidingen.
De namen van de leden van het redactieteam en de namen van de leden van het legitimeringsBeide routes leiden tot hetzelfde civiele effect, namelijk een bevoegdheid voor de boven-

panel staan vermeld bij de kennisbasis. Een geaccordeerd verslag van het gesprek tussen

bouw van het vho (havo en vwo).

redactieleden en het panel is beschikbaar.

Totstandkoming van de kennisbasis hbo-masteropleidingen leraar vho

Kaders en bronnen voor de kennisbases

De kennisbases van de hbo-masteropleidingen vormen een onderdeel van het project ‘Werken

Voor een systematische beschrijving van de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en

aan Kwaliteit’ (WAK). Dit project is ontstaan als uitwerking van de ‘Kwaliteitsagenda voor het

vaardigheden vormt competentie 3 uit de wet Beroepen in het Onderwijs (BiO) het uitgangs-

opleiden van leraren 2008-2011’ van toenmalig staatssecretaris Van Bijsterveldt en valt onder

punt: de bevoegde leraar vho kan theoretische, methodische en praktische kennis over het

verantwoordelijkheid van de HBO-raad. De uitkomsten van het project zijn daarnaast beïnvloed

schoolvak tijdig en gepast inzetten in beroepspraktijk.

door beleidsmatige ontwikkelingen, zoals het advies ‘Kwaliteitsborging van het eindniveau van
aanstaande leraren’ van de Onderwijsraad en de aanbevelingen voor een toekomstbestendig

De kennisbases geven een overzicht van de vakinhoudelijke en vakdidactische kennisdomeinen

hoger onderwijs van de commissie Veerman.

in de opleidingen. De gekozen (sub)domeinen weerspiegelen die van de leerinhoud van het vho.
Daarnaast bieden ze voldoende aangrijppunten om de ontwikkelingen in de wetenschappelijke
discipline een belangrijke plaats te geven in de opleiding. De indicatoren en de voorbeeldvragen
en -opdrachten tonen een niveau dat duidelijk uitstijgt boven het niveau van de voorafgaande
bacheloropleiding.
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Een leraar vho begeleidt leerlingen op weg naar hoger onderwijs. Mede daarom is aandacht

Een leven lang leren

voor wetenschap en onderzoek belangrijk in een hbo-masteropleiding. De betekenis ervan vormt

De diplomering van de student vormt het eindpunt van de opleiding en een beginpunt van het

een kenmerkend onderscheid met de voorafgaande bacheloropleiding. Er is in de kennisbasis

levenslang verder leren. De Commissie Veerman adviseert om via een ruim aanbod van master-

voor gekozen het vakgerichte onderzoek niet in een apart domein onder te brengen. Het doen

opleidingen een Leven Lang Leren te bevorderen. De masteropleidingen zijn een goed voor-

van vakgericht onderzoek kan immers in elk domein tot uitdrukking komen. Het is de verant-

beeld van wat de Commissie voor ogen staat, want zij bieden leraren doorgroeimogelijkheden

woordelijkheid van een opleiding de plaats van vakgericht onderzoek te expliciteren in het

tijdens hun loopbaan. Op de leraren en op de school als goed werkgever rust vervolgens de

eigen leerplan. De keuze om het domein ‘Wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen’

verantwoordelijkheid om voort te bouwen aan de professionele ontwikkeling waarvoor de

op te nemen, benadrukt het belang dat de hbo-masteropleidingen hechten aan kennis van en

kennisbasis per vakgebied één van de pijlers vormt.

inzichten in de wijze waarop in het eigen vakgebied aan kennisontwikkeling werd en wordt
gedaan. Het doen van onderzoek is evenwel geen doel op zichzelf, maar een middel dat
studenten in staat stelt ontwikkelingen in de wetenschappelijke wereld ten aanzien van hun

Drs. A.W. van der Stouwe
Projectleider kennisbasis hbo-masteropleidingen leraar vho

vakgebied te duiden en daaraan als leraar vho binnen het schoolvak betekenis te geven.
N.B. Onderzoek in de hbo-masteropleidingen is breder dan het terrein van de eigen discipline.
Het betreft ook vraagstukken die betrekking hebben op ontwikkeling en duurzame innovatie
in de eigen onderwijspraktijk. De hierbij behorende vormen van onderzoek worden aangeduid
als praktijkgericht onderzoek en behoren niet direct tot de vak- en vakdidactische kennisbases.
De kennisbases van de hbo-masteropleidingen zijn tot stand gekomen onder invloed van een
aantal richtinggevende documenten.

•	De wet Beroepen in het Onderwijs (BiO) en de beschrijving daarin van de leraar vho, die in
staat is om ‘leerlingen te introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak is gerelateerd.’

•	De zeven onderwijscompetenties voor de leraar vho, zoals beschreven door de Stichting
Beroepskwaliteit Leraren. De competentiebeschrijvingen plaatsen de vakinhoudelijke en
vakdidactische domeinen van de kennisbasis in een context van beroepshandelingen.

•	De Dublin-descriptoren, die in Europa worden gehanteerd als kwalificaties voor het niveau
van onder meer masteropleidingen. De Dublin-descriptoren impliceren onder meer de
noodzaak van kennis van onderzoeksmethoden en kennis van de wetenschapsfilosofische
achtergronden van het vakgebied.

•	De kennisbasis van de voorafgaande bacheloropleiding, die de voorkennis definieert
van de instromende studenten in de masteropleiding.

•	De eindtermen van het betreffende schoolvak in havo en vwo, die onder meer van
invloed zijn op de keuze van domeinen binnen het wetenschappelijk vakgebied.

•	De brochure ‘Vakinhoudelijk Masterniveau’ van de Interdisciplinaire Commissie
Lerarenopleidingen (ICL), waarin per vakgebied het vakinhoudelijke masterniveau van
de universitaire lerarenopleidingen wordt beschreven.
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1. Kennisbasis hbo-masteropleiding
aardrijkskunde
Inleiding kennisbasis Hbo-masteropleiding aardrijkskunde

Al deze instituten hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de kennisbasis bachelor
aardrijkskunde. Voor de continuïteit van de gebruikte begrippen, de bevordering van de door-

1. Relatie met kennisbasis bachelor

stroom van bachelorstudenten naar de masteropleidingen en het inzichtelijk maken van de

De kennisbasis master aardrijkskunde bouwt voort op de kennisbasis voor de bachelor aard-

inhoud en samenhang van de beide kennisbases is gekozen voor de opzet om de kennisbasis

rijkskunde. De bestaande domeinen en subdomeinen uit de kennisbasis bachelor worden

bachelor als uitgangspunt te nemen voor de kennisbasis master.

verbreed en verdiept in de masteropleiding. In de kolom ‘Omschrijvingen en toelichtingen’
wordt eerst beschreven waar de accenten in de bachelorfase liggen, waarna de beschrijving

De keuze van de masterspecifieke onderwerpen is gebaseerd op een vergelijking van:

volgt van de inhoudelijke accenten in de masteropleiding. Deze onderdelen worden in de

a. De bestaande programma’s;

kennisbasis aangeduid met de term ‘masterspecifieke onderwerpen’.

b. Het visiestuk ‘Vakinhoudelijk masterniveau’ van de universitaire lerarenopleidingen;
c.	Een consultatie van prof.dr. J. van der Schee, onderwijsgeograaf en vakdidacticus

2. Vakspecifieke eisen bovenbouw havo/vwo
In de kennisbasis voor de masteropleiding zijn twee invalshoeken aanwezig die een bijdrage

aardrijkskunde;
d.	Onderwijsprogramma’s van masteropleidingen aardrijkskunde in België, Duitsland en
Engeland.

leveren aan de kennis van de vakspecifieke eisen voor de bovenbouw van het VO. De eerste
invalshoek betreft de vakinhoudelijke kennis uit de domeinen 1 t/m 7. De tweede invalshoek is
te vinden in het domein 8; ‘Vakdidactiek’.
De vakinhoudelijke kennis stelt de aanstaande eerstegraads docent in staat om boven
het niveau van de methoden uit te stijgen. Hiermee kan de docent vragen oproepen die de
leerlingen uitdagen. Ook is docent beter in staat om specifieke belangstellingssferen van
leerlingen verder te ontwikkelen.
De vakdidactische kennis brengt de student op een niveau waarmee hij/zij niet alleen in staat is
de ontwikkelingen in het aardrijkskundeonderwijs voor de bovenbouw te volgen, maar ook bij
te dragen aan de visieontwikkeling op het aardrijkskundeonderwijs op school en in regionaal
en landelijk verband. Het gaat hierbij om visie op de formulering van mogelijke nieuwe kerndoelen en het meebepalen en implementeren van nieuwe eindexamenonderwerpen.

3. Vakspecifieke masterkenmerken
In de kolom ‘Omschrijvingen en toelichtingen’ is te zien dat de ‘Masterspecifieke onderwerpen
binnen de subdomeinen’ verbindingen hebben met andere domeinen. Dit is kenmerkend voor
het te ontwikkelen vermogen van masterstudenten om, om te gaan met minder gebruikelijke,
verder weg gelegen verklaringsbronnen. Dit vermogen wordt de studenten bijgebracht door
de in de kennisbasis aanwezige verwijzing naar internationale wetenschappelijke literatuur. Zij
moeten blijk geven deze literatuur ook kritisch te kunnen benaderen door onderlinge vergelijking.
Hiermee komen de studenten in aanraking met de internationale wetenschappelijke wereld.
Het doen van literatuurstudies en eigen onderzoek brengt de studenten tot probleemstellingen
en vragen die een kennisniveau van de hogere orde in de taxonomie van Bloom impliceren;
studenten komen dan ook tot hogere niveaus van geografisch denken, zoals geografische
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systemen en theorieën. Een aanduiding van dit kennisniveau wordt weergegeven in de kolom
‘Indicatoren masterniveau’.

4. Korte verantwoording gemaakte keuzes
Het formuleren van deze kennisbasis is een gezamenlijke activiteit geweest van een viertal
medewerkers; twee fysisch-geografen en twee sociaal-geografen, aan de aardrijkskunde
opleidingen van twee instituten waar een masteropleiding wordt verzorgd. Het concept is
voorgelegd aan de beide instituten en ook aan de andere zeven toeleverende instituten waar
een bachelorsopleiding aanwezig is. Het geleverde commentaar is verwerkt in een nieuwe
versie van de kennisbasis.
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1
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijvingen en/of toelichtingen
Masterspecifieke onderwerpen binnen de subdomeinen

Masterspecifiek niveau van de onderwerpen

1. Natuurlijke
systemen op
de aarde

1.1			 Geologie en geomorfologie

Structurele geologie, hydrologie en bodemkunde

Structurele geologie, hydrologie en bodemkunde

Structurele geologie

1.2			 Ecologische systemen

Combinatie van recente inzichten van de subdomeinen 1.1 en 1.2

1.3			 Weer- en klimaatsystemen

In de bachelorfase vormen de geologische en geomorfologische verschijnselen en processen in diverse tijdsperioden en op verschillende
schaalniveaus het centrale thema. Leidraad hierbij zijn de endogene en
exogene krachten. Het samenspel van deze beide krachten bepaalt het
huidige uiterlijk van de korst en zal dit ook in de toekomst doen.

De student kan recente internationale natuurwetenschappelijke literatuur
op het terrein van de structurele geologie analyseren en vergelijken.
De student kan geologische wetenschappelijke literatuur kritisch benaderen
en krijgt zicht op de ontwikkeling van het geologisch denken van de laatste
twee eeuwen.
De student verwerft vaardigheden in de voorbereiding en uitvoering van
veldpractica.
De student kan met behulp van recente literatuur een vergelijking maken
tussen gebieden met verschillende hydrologische omstandigheden. Hij/zij is
in staat hydrologische gegevens te analyseren en de gevolgen voor stroom
gebieden van verschillende schaal en verschillende klimatologische omstandigheden in kaart te brengen (watertekort/-overlast).
De student kan Nederlandse bodemkaarten lezen en interpreteren en op
grond daarvan een bodemveldpracticum organiseren waarbij de relatie
bodemkaart en het daarbij behorende landschap centaal staat.

1.	Reconstrueer op basis van de lithologische gegevens van een gebied en de
zichtbare geologische structuren, de geologisch/geomorfologische geschiedenis vanaf het moment dat het gebied onder de zeespiegel nog in wording
was.
2.	Schets op basis van de in de figuur zichtbare geologische structuren met
stippellijnen een geologisch dwarsprofiel op het moment dat het gebied zijn
grootste hoogte had.

In de masteropleiding staat de structurele geologie centraal. De door
de platentektoniek aangestuurde,veelal gecompliceerde opbouw van de
aardkorst met de vele plooien, breuken, scheefstellingen en discordanties
zorgt voor een deel voor de diversiteit van de geomorfologische
verschijnselen.
Bodemkunde en hydrologie zijn integrale onderdelen binnen de
geomorfologie. Bodems zijn een onlosmakelijk deel van het bovenste
gedeelte van de aardkorst.
Water is een van de belangrijkste ‘agents’ binnen de geomorfologische
processen. Hoe ingewikkelder de geologie en geomorfologie, hoe
gecompliceerder de hydrologie.

2. Milieu
geografie

Kenmerkende voorbeeldvragen

Hydrologie
1.	Analyseer uit beschikbare neerslaggegevens van het gegeven stroomgebied
van de jaren 2000-2005 en de gegevens van de hoofdrivier van het stroomgebied die de afvoer hoofdzakelijk verzorgt, in welke maanden van 2011 de
rivier zijn hoogste stand(en) zal bereiken?
2.	Bereken hoeveel de maximale neerslag in het stroomgebied in 24 uur mag
zijn, zonder dat er wateroverlast in de hoofdrivier zal optreden.

2.1			 Mens/milieu relaties

Milieukunde en paleoklimatologie

Milieukunde en paleoklimatologie

Milieukunde en paleoklimatologie

2.2		 Draagkracht van het fysisch milieu

Wisselwerking tussen onderzoeksresultaten in de subdomeinen 1.3, 2.1,
2.2, 2.3 en 2.4.

De student verwerft inzicht in de complexiteit van causale relaties binnen
het fysieke milieu en kan een specifiek milieuprobleem analyseren, inclusief
feedbackmechanismen en de beperkte voorspelbaarheid van het systeem.
De student kan recente internationale natuurwetenschappelijke literatuur
op het terrein van de paleoklimatologie en klimaatmodellen analyseren en
contrasteren met de huidige klimaatdiscussie.
De student ontwikkelt een attitude om milieuproblemen vanuit een onderzoekende houding te bezien alsmede de politieke dimensie ervan te begrijpen;
hij/zij kan hierbij vanuit een genuanceerd standpunt politieke processen
relativeren, accepteren en evalueren.

1.	Analyseer het publieke klimaatdebat op basis van de validiteit van de
gebezigde argumenten.
2.	Evalueer het mondiale klimaatbeleid in relatie tot andere maatschappelijke
uitdagingen.
3.	Schrijf op basis van literatuuronderzoek een essay over verzuring.

2.3		 Klimaatonderzoek
2.4		 Milieubeleid en duurzaamheid

In de bachelorfase wordt ingegaan op de wisselwerking tussen de mens
en zijn fysieke omgeving op de diverse schaalniveaus. Het gaat hierbij
om de grote diversiteit aan interacties, waarbij minder aandacht wordt
besteed aan de complexiteit ervan. Aansluitend hierop komt vigerend
milieubeleid op diverse schaalniveaus aan de orde.
In de masteropleiding wordt specifiek ingegaan op de complexiteit van
genoemde wisselwerking en de interactie met natuurlijke variabiliteit.
Deze problematiek is in het bijzonder evident binnen het klimaatonderzoek, onder andere vanwege de rol van de oceanen en de koolstofkringloop. Methodologisch sterke en zwakke aspecten van paleoklimatologisch
onderzoek en klimaatmodellen zijn van groot belang voor een goed
begrip van het publieke klimaatdebat.
Bij de totstandkoming van milieubeleid spelen de complexiteit in het
natuurlijke systeem, de onzekerheden binnen de wetenschap en de
(inter)nationale machtsverhoudingen een belangrijke rol.

3. Land
schappen

Indicatoren masterniveau

3.1			 Natuur- en cultuurlandschappen

Historische geografie en mens/milieu relaties

Historische geografie en mens/milieu relaties

Historische geografie en mens/milieu relaties

3.2		 Nederlandse cultuurlandschappen

Historische en recente relaties tussen de subdomeinen 2.1, 3.1, 3.2 en 3.3.

3.3		 De strijd van Nederland tegen het water

In de bachelorfase wordt ingegaan op de sterke rol die de mens heeft
gehad bij de vorming van het Nederlandse landschap. Hierbij worden
natuur- en cultuurlandschappen van elkaar onderscheiden. Het accent
ligt op de diversiteit van het Nederlandse cultuurlandschap. Specifiek
wordt ingegaan op de rol van de strijd tegen het water in de totstand
koming van het hedendaagse landschap.

De student kan een analyse maken van een Nederlands of West-Europees
natuurlijk systeem, op basis daarvan vigerend beleid evalueren en eventueel
voorstellen tot wijziging formuleren.
De student kan, met behulp van recente wetenschappelijke inzichten in het tot
stand komen van de Nederlandse en (West-)Europese landschappen, een waarderingsschaal voor de beoordeling van het behoud van deze landschappen
creëren.

1.	Het Nederlandse en (West-)Europese beleid ten aanzien van de grote rivieren
draagt de titel ‘Ruimte voor de rivier’. Maak een analyse van de wetenschappelijke basis voor dit beleid en evalueer de haalbaarheid ervan.
2.	Schrijf een amendementvoorstel voor het Nederlandse kustbeleid.
3.	Ontwerp een plan in spelvorm voor de aanleg van een snelweg door een
bepaald gebied op basis van een analyse van de landschappelijke structuur
van het gebied.

In de masteropleiding wordt specifiek ingegaan op de complexe relatie
tussen de historische ontwikkeling en de fysisch-geografische randvoorwaarden, de dynamische relatie tussen mens en natuur in hedendaags
Nederland en West-Europa, de Rijn-Maas delta, en de uitdagingen die dit
biedt voor ruimtelijk beleid. Het gaat hierbij o.a. om de positie van de ecologische hoofdstructuur, historische geografie, archeologie, aardkundige
waarden, integraal kustbeheer en duurzaam waterbeheer in de delta van
de Rijn en de Maas binnen dit beleid.
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1
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijvingen en/of toelichtingen

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

Masterspecifieke onderwerpen binnen de subdomeinen

Masterspecifiek niveau van de onderwerpen

4. Ruimtelijke
effecten van
sociaal
economische
systemen

4.1			 Demografie en bevolkingsgeografie

Wereldsteden; plattelandsontwikkeling

Wereldsteden; plattelandsontwikkeling

Wereldsteden; plattelandsontwikkeling

4.2		 Economische geografie

Centraal staat de relatie tussen de subdomeinen 4.1, 4.2, 4,3 en 5.2.

4.3		 Geografie van stad en platteland

In de masteropleiding wordt, voortbouwend op de stadsgeografische
concepten en theorieën zoals die in de bacheloropleiding aan bod zijn
gekomen, ingegaan op de relatie tussen globalisering en actuele ruimtelijke stedelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op:
•	stedelijk systemen, waarbinnen een strijd plaatsvindt welke stad of
‘mega-region’ de beste vestigingsplaats voor bedrijven biedt;
•	de stedelijke samenlevingen, met wisselende sociaal-culturele tegenstellingen tussen groepen en daaruit voortvloeiende ruimteclaims,
bijvoorbeeld segregatie;
•	de ruimtelijke structuur en morfologie; het waarneembare stedelijk
landschap.

De student heeft inzicht in de relatie tussen mondiale processen en stedelijke
ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus.
De student heeft inzicht in de betekenis van de stad voor de structurering van
het dagelijkse leven en het ruimtelijk handelen van individuen en groepen.
De student kan met gebruikmaking van de stadsgeografische kernconcepten
een casestudy doen naar een wereldstad of grootstedelijk gebied.
De student kan, op basis van recente maatschappelijke ontwikkelingen en met
gebruikmaking van stadsgeografische concepten het leefbaarheiddebat m.b.t.
steden duiden en analyseren.

1.	De student verricht een casestudy naar twee contrasterende wereldsteden.
In de casestudy dienen de volgende aspecten in samenhang aan de orde te
komen:
a.	De ontwikkeling van deze wereldsteden op mondiaal niveau; welke plek
bezetten zij in het wereldsysteem ?
b. De gebiedspecifieke ontwikkeling van deze steden op nationaal niveau.
c. De stedelijke ontwikkeling op regionaal/lokaal niveau.
2.	Maak een vergelijking tussen het Duitse overheidsbeleid ten aanzien van
krimp in Saksen en het Nederlands beleid in de Limburgse krimpgebieden.

De student kan middels een theoretische analyse van het begrip plattelandsontwikkeling de effecten van beleidsmaatregelen kritisch beoordelen op grond
van interne consistentie en externe criteria.

De ontwikkelingen op het platteland krijgen aandacht vanwege de overal
optredende back-wash-effecten; in westerse landen leidend tot krimp, en
in niet-westerse landen tot groeiende armoede op het platteland.

5. Ruimtelijke
effecten van
politieke en
culturele
systemen

5.1			 Politieke geografie

Globalisering

Globalisering

Globalisering

5.2		 Culturele geografie

Toespitsing van subdomeinen 4.2, 5.1, 5.2 en 5.3 op verschuivingen in de
mondiale relaties

De student kan met behulp van recente internationale geografische literatuur
de voor- en nadelen van de globalisering voor de verschillende gebieden en
bevolkingsgroepen analyseren door de regionale, nationale en mondiale productie, arbeidsdeling en goederenuitwisseling te categoriseren en te vergelijken.

1.	De locatie van de scheepsbouw heeft in een halve eeuw een wereldwijde
verschuiving meegemaakt en de ontwikkeling gaat nog steeds door. Analyseer
de verdeling van huidige mondiale productiecentra en maak een vergelijking
tussen de concurrentie en innovatie in de ‘core’ en de ‘periferie’.
2.	Werk de begrippen ‘input-output structuur’, ‘territorialiteit’ en ‘organisatiestructuur’ zodanig uit dat een index wordt gecreëerd waarmee de concurrentiekracht van gebieden kan worden bepaald.
3.	Maak een analyse van de invloed van een multinationale onderneming op de
cultuur en de inrichting van een niet-westerse regio in verhouding tot het
overheidsbeleid in die regio.

5.3		 Ontwikkelingsgeografie
In de bachelorfase ligt het accent op afzonderlijke subdomeinen zoals
economische geografie, politieke geografie, culturele geografie en ontwikkelingsgeografie.
Ontwikkelingsgeografie is een vreemde eend in de bijt omdat dit subdomein
een regionale benaming heeft met een aantal thematische invalshoeken.
In dit subdomein wordt een eerste aanzet gegeven om de samenhang te
laten zien van economisch-, cultureel-politiek- en fysisch- geografische
aspecten van onderontwikkeling en daarmee ook de samenhang tussen
globalisering en (onder)ontwikkeling.

De student kan de theoretische aspecten van de ‘global commodity chain’ analyseren aan de hand van begrippen als ‘uitwaaiering van productie en
distributie van goederen en diensten’, ‘nieuwe vormen van inzet van kapitaal’
en ‘herpositionering van de nationale staten’.
De student kan aantonen dat begrippen als ‘nationale ontwikkeling’, zowel
economisch als cultureel, en industrialisatiebeleid, onder invloed van veran
derende kapitaalstromen een herformulering vereisen.

In de masteropleiding wordt bovengenoemde samenhang tussen globa
lisering en (onder)ontwikkeling verder uitgediept . Er wordt een accent
gelegd op de mondiale stromen van kapitaal en arbeid. De invloed van
het neoliberale denken op veranderende migratiestromen en een nieuwe
internationale arbeidsverdeling zijn belangrijke aspecten van de voortgaande globalisering. Geopolitiek in relatie tot beschikbaarheid van energie
en grondstoffen en culturele factoren als religie en taal worden in de
masteropleiding geanalyseerd in een mondiaal kader.

6. Wetenschappelijke
grondslagen
en ontwikkelingen

6.1			 Het geografisch denken

Theorie en geschiedenis van de geografie en de positie van regionale
geografie

Theorie en geschiedenis van de geografie en de positie van regionale
geografie

Theorie en geschiedenis van de geografie en de positie van regionale
geografie

De rol van de klassieke theorieën in de globaliserende samenleving,
waarbij vernieuwingen in het geografisch denken (6.1), de wijzigende
opvattingen over regionale geografie (6.2) leiden tot nieuwe thema’s
en regio’s (6.3).

De student kan de ontwikkeling van de sociale en fysische geografie beschrijven
met behulp van theorieën uit de algemene wetenschapsleer. Voor de beschrijving
van de ontwikkelingen maakt de student gebruik van de diverse geografische
scholen en stromingen als ordeningskader.

Voortbouwend op de bacheloropleiding, waarin een overzicht wordt
gegeven van de ontwikkeling van het geografisch denken van de klassieke
oudheid tot heden, vindt in de masteropleiding een verdieping plaats van
de geografische beschouwingswijzen en benaderingswijzen die funderend
zijn voor de kernconcepten (begrippen, modellen, theorieën) en vakspecifieke vaardigheden en werkwijzen van de geografie. Het gaat om het kunnen
plaatsen van het geografisch denken en geografische kennis in een tijdsperspectief, de wetenschapsontwikkeling en ontwikkelingen in de samenleving. Tevens gaat het om de bijdrage die de geografie kan leveren aan
het realiseren van onderwijsdoelen.

De student kan, m.b.v. het model van kennisbelangen van Habermas, reflecteren
op de maatschappelijke relevantie van geografie en geografische kennis

1.	De ruimtelijke analyse is lange tijd beschouwd als de hoofdstroom binnen de
geografiebeoefening. Waarom heeft juist de ruimtelijke analyse zich, na de
tweede wereldoorlog tot hoofdstroom van de geografie kunnen ontwikkelen?
2.	Bediscussieer de volgende stelling: ‘De opkomst van de ruimtelijke analyse
heeft gezorgd voor een bloeiperiode van de geografie, tegelijkertijd heeft de
ruimtelijke analyse er voor gezorgd dat de geografie steeds meer terrein is
gaan verliezen in het publieke debat.’
3.	In veel (onderwijs)geografische publicaties wordt gesteld dat de geografie
of aardrijkskunde een brugfunctie kan vervullen tussen de Bèta en sociale
wetenschappen; tussen de natuurlijke omgeving en de menselijke samen
leving. Beredeneer of deze brugfunctie voor de toekomst is te handhaven
of niet.

6.2		 De regio in de geografie
6.3		 Thema’s en regio’s
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1
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijvingen en/of toelichtingen

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

Masterspecifieke onderwerpen binnen de subdomeinen

Masterspecifiek niveau van de onderwerpen

7. Het
geografisch
instrumen
tarium

7.1.			 Globes, kaarten en atlassen

Cartografie, Geografische Informatie Systemen (GIS) en modellen

Cartografie, Geografische Informatie Systemen (GIS) en modellen

Cartografie, Geografische Informatie Systemen (GIS) en modellen

7.2			 Digitale informatieverwerking

Combinatie van subdomeinen 7.1, 7.2 en 7.3

7.3			 Topografie

In de bachelorfase komen cartografie en Geografische Informatie Systemen
(GIS) aan de orde als krachtig middel voor regionale analyse. De keuzes
die gemaakt moeten worden bij het maken van een kaart en de invloed
daarvan op beeldvorming komen aan bod. Tevens wordt basale topogra
fische kennis herhaald.

De student kan m.b.v. een professioneel GIS-systeem een analyse van een
gebied maken vanuit een bepaalde vraagstelling. Daarnaast is de student in
staat een bestaande analyse te onderwerpen aan een kritische beschouwing
op basis van een goed begrip van de gebruikte methoden en vakinhoudelijke
uitgangspunten.

1.	Analyseer de gevoeligheid van een gegeven ruimtelijk model voor variaties
in de betrokken variabelen en de bruikbaarheid ervan met het oog op
beantwoording van een bepaalde geografische vraagstelling.
2.	Analyseer een gegeven ruimtelijk model op methodologisch sterke en
zwakke punten bij een gegeven geografische vraagstelling.
3.	Maak met behulp van professionele GIS-software een analyse van de ruimtelijke structuur van een bepaald gebied vanuit een gegeven geografische
vraagstelling.

Vakdidactiek

Vakdidactiek

Vakdidactiek

De vakdidactische kennis en inzichten 1 t/m 4 uit de kennisbasis bachelor
vormen de basis voor de verdere uitbouw en toepassing van in de master
opleiding.

De student heeft kennis van en inzicht in ontwikkelingen in het aardrijkskundeonderwijs op verschillende niveaus (macro, meso en micro).

1.	Onderzoek of de vragen en opdrachten zoals die in een aardrijkskunde
methode voor de bovenbouw havo/vwo worden gehanteerd een voor de
leerlingen een adequate voorbereiding zijn op vraagstellingen in het centraal
examen. Betrek in uw onderzoek: niveau van de vragen, de verschillende
vraagtypen en het gebruik van bronnen.
2.	Stel een lijst met beoordelingscriteria voor het profielwerkstuk op. Geef aan
waarom je voor deze criteria hebt gekozen en waarom je bepaalde criteria
niet in je lijst hebt opgenomen.

In de masteropleiding wordt specifiek ingegaan op het gebruik van
professionele GIS-systemen in de wetenschap, de beleidscontext en het
bedrijfsleven. Een basaal begrip van eenvoudige modellen en statistiek
is hierbij van groot belang. Beoogd wordt dat de student in staat is
onderzoeksresultaten op hun waarde te schatten en professionele
GIS-systemen kan inzetten in zijn of haar lessen.

8. Vakdidactiek

In de bacheloropleiding zijn de verschillende aspecten van de vakdidactiek
aardrijkskunde aan de orde gesteld die een voorwaarde zijn voor het functioneren als docent aardrijkskunde in de concrete lespraktijk. Het gaat
daarbij onder andere om leerdoelen, werkvormen, leermiddelen, vak
specifieke vaardigheden, toetsing en examinering.
In de masteropleiding worden de vakdidactische aspecten uit de
bacheloropleiding verder uitgewerkt binnen de context van het aardrijkskundeonderwijs in de tweede fase en de actuele ontwikkelingen die daar
plaatsvinden. Uitgangspunt voor de vakdidactiek in de masteropleiding is
de beroepspraktijk van de leraar aardrijkskunde in de bovenbouw havo/
vwo, op microniveau (onderwijsactiviteiten ), mesoniveau (visieontwikkeling en schoolbeleid t.a.v. het aardrijkskundeonderwijs) en macroniveau
(eindexamenbesprekingen, onderwijsdagen van het KNAG).
Kennis van en inzicht in het eindexamenprogramma; de inhoud, maar
ook de wijze van toetsen, behoort tot de vakdidactische onderwerpen.

De student is in staat de vakinhoudelijke, vakdidactische en organisatorische
consequenties van het examenprogramma aardrijkskunde havo/vwo en de
eigen visie te vertalen naar vaksectiebeleid en concrete onderwijsactiviteiten
in de aardrijkskundelessen.
De student kan, vanuit de eigen vakdiscipline een inhoudelijke en didactische
bijdrage leveren aan het vormgeven en uitvoeren van leeractiviteiten binnen
het vak Natuur Leven en Technologie (NLT) in de bovenbouw h/v en binnen
Technasia.
De student kan, op basis van theoretische inzichten, educatief materiaal en
activerende werkvormen in de klas en veldwerk ontwerpen, uitvoeren en
evalueren voor het aardrijkskundeonderwijs in de bovenbouw havo/vwo.
De student is in staat systematisch het geïmplementeerde beleid t.a.v. het
aardrijkskundeonderwijs te evalueren en kan de uitkomsten vertalen naar
concrete verbeteracties.
De student kan stimulerende rol vervullen bij de kwaliteitsverbetering van
het aardrijkskundeonderwijs
De student kan een kleinschalig vakdidactisch /onderwijsgeografisch onderzoek
opzetten en de resultaten daarvan gestructureerd en helder communiceren
naar vakgenoten.
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2. Kennisbasis hbo-masteropleiding
geschiedenis
Inleiding kennisbasis hbo-masteropleiding geschiedenis

Kennisbasis bachelor

Kennisbasis master

De kennisbasis geschiedenis voor de masteropleidingen beschrijft de vakinhoudelijke kennis
die nodig is om als leraar op masterniveau te kunnen functioneren. Van een leraar op master-

Domeinen

Subdomeinen

Domeinen

Subdomeinen

niveau wordt meer geëist dan van een leraar op bachelorniveau. In de kennisbasis wordt

1 Conceptuele principes
van het vakgebied

1.1 Beschrijving van het
vakgebied

1 Conceptuele principes
van geschiedenis

1.1 Historisch denken

duidelijk wat dat ‘meer’ inhoudt.

Relatie tussen kennisbasis master en kennisbasis bachelor

1.2 Doelen en functies
van het schoolvak
2 Vakdidactiek

2.1 Doelstellingen

De kennisbasis geschiedenis voor de masteropleidingen bouwt voort op die van de bacheloropleidingen:
1	De domeinindeling van de kennisbasis geschiedenis voor de bacheloropleidingen is in

1.2 Functies van
geschiedenis
4 Vakdidactiek
geschiedenis

2.2 Leermiddelen

4.2 Ontwerpen van
geschiedenisonderwijs

2.3 Werkvormen

4.3 Kennis van wetenschappelijke geschiedenisdidactiek

2.4 Evaluatie

4.4. Kennis van toetsen
en examineren van
geschiedenis

grote lijnen gehandhaafd.
2	De beheersing van de kennisbasis geschiedenis voor de bacheloropleidingen wordt als
uitgangsniveau voorondersteld.
Het tweede uitgangspunt impliceert dat de inhoud van de kennisbasis bachelor hier niet
wordt herhaald, maar dat deze eigenlijk wel tot de kennisbasis van de masteropleidingen

3 Historisch redeneren

behoort. Een leraar met een masteropleiding wordt geacht de kennisbasis van de bachelor-

3.1 Verzamelen
3.2 Ordenen

opleidingen te beheersen en daar bovenop datgene wat in de onderhavige kennisbasis wordt

2 Wetenschappelijke
grondslagen en ontwikkelingen

beschreven. Om die reden is de subdomeinindeling van de kennisbasis geschiedenis voor de
masteropleidingen ook afwijkend van die voor de bacheloropleidingen. In de subdomeinen

3.3 Verklaren

wordt immers gespecificeerd wat de nadere invulling van een domein is op masterniveau.

3.4 Beeldvormen

Het volgende overzicht maakt duidelijk welke domeinen en subdomeinen in de kennisbasis
bachelor en in de kennisbasis master worden onderscheiden. De volgorde en nummering van
de domeinen in de kennisbasis voor de masteropleidingen komt niet overeen met die van de
bacheloropleidingen, omdat op generiek niveau is afgesproken de kennisbases voor de masteropleidingen van alle vakken een overeenkomstige indeling te geven. In het overzicht op de

4 Tijdvakken

4.1 Tijdvak 1

2.1 Kentheorieën
2.2 Geschied-filosofische en historiografische scholen
2.3 Verklarings-modellen

3 Historische vakkennis

3.1 Politieke geschiedenis

4.2 Tijdvak 2

3.2 Sociaaleconomische
geschiedenis

4.3 Tijdvak 3

3.3 Cultureel-mentale
geschiedenis

4.4 Tijdvak 4

3.4 Geschiedenis van
het staatsrecht

4.5 Tijdvak 5

3.5 Oriënterende
tijdvakkenkennis

4.6 Tijdvak 6

3.6 Kennis van historisch onderzoek

pagina hiernaast, staan de corresponderende domeinen naast elkaar om vergelijking goed
mogelijk te maken.

4.1 Doelen van geschiedenisonderwijs

Conceptuele principes

4.7 Tijdvak 7

In de kennisbasis bachelor wordt omschreven wat wel en niet tot geschiedenis behoort en

4.8 Tijdvak 8

wat de functies zijn van het schoolvak. In de kennisbasis master wordt dieper ingegaan op

4.9 Tijdvak 9

de specifieke aard van het historische denken dat de basis vormt van de vakwetenschap

4.10 Tijdvak 10

geschiedenis. Bij de functies van geschiedenis wordt onder andere ingegaan op de functies
van geschiedenis in de samenleving, wat een grotere reikwijdte heeft dan alleen die van de
functies van een schoolvak.
masterniveau wordt verwacht dat zij de didactiek van hun vak ook wetenschappelijk-onderVakdidactiek

zoeksmatig kunnen benaderen. Op het terrein van de toetsing wordt de aandacht van de

In de kennisbasis bachelor wordt de basis voor leraarschap gelegd via een klassiek viertal:

masters onder meer speciaal gericht op de examenproblematiek.

doelen, leermiddelen, werkvormen en evaluatie. Bij het subdomein doelstellingen van de kennisbasis bachelor gaat het om kennis van kerndoelen en eindtermen en het kunnen formuleren

Historisch redeneren / wetenschappelijke grondslagen

van behoorlijke leerdoelen. De kennisbasis master stelt de vraag wat doelstellingen van een

De naam van het subdomein is op masterniveau anders geformuleerd dan op het bachelor

hoger niveau inhouden (of behoren in te houden) en verlangt van de student reflectie op de

niveau, omdat generiek is afgesproken om dit voor de kennisbases van alle vakken op master-

vraag wat doelstellingen van het geschiedenisonderwijs eigenlijk zouden moeten zijn.

niveau op overeenkomstige wijze te doen. Op het bachelorniveau worden in dit domein de

Kennis van leermiddelen en werkvormen (bachelorniveau) wordt in de kennisbasis master

‘schoolse’ vormen van historisch redeneren beschreven. Op het masterniveau wordt gerede-

op het hogere niveau van ontwerpen van leeromgevingen getild. Het subdomein ‘Kennis van

neerd vanuit de wetenschappelijke theorie en filosofie van de geschiedenis, zoals die ook op

wetenschappelijke vakdidactiek’ heeft geen pendant op het bachelorniveau – van leraren op

universiteiten wordt onderwezen. Deze wetenschappelijke denkwijzen staan natuurlijk óók
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2
aan de basis van het historisch redeneren op bachelorniveau. Een bachelorstudent wordt

- periodenkennis met subdomein 3.5

echter niet nadrukkelijk met de wetenschappelijke bron ervan geconfronteerd. Het element

- politieke geschiedenis met subdomein 3.1

historiografie in de kennisbasis master heeft geen pendant in de kennisbasis bachelor.

- sociaaleconomische geschiedenis met subdomein 3.2
- cultureel-mentale geschiedenis met subdomein 3.3

Tijdvakken / Historische vakkennis

- theoretische geschiedenis met domein 2

De kennisbasis bachelor volgt hier het schoolcurriculum dat sinds enige tijd in tien tijdvakken
is ingedeeld, conform de voorstellen van de Commissie Historische en Maatschappelijke

De domeinen 1 en 4 hebben geen tegenhanger in de ICL-kennisbasis. Dat is logisch, omdat

Vorming (‘De Rooij’) uit 2001. Het corresponderende subdomein in de kennisbasis master is

hetgeen dat in domein 1 en 4 aan de orde komt, onderwerp is van hetgeen dat ook op de

3.5, waarin, behalve beheersing van de tijdvakkenkennis, ook op meer beschouwend niveau de

universitaire lerarenopleidingen wordt behandeld. In de ICL-kennisbasis is omschreven wat

functie van een dergelijk oriënterend raamwerk aan de orde wordt gesteld. Voor het overige

voor die universitaire lerarenopleidingen als vakinhoudelijk uitgangsniveau wordt beschouwd.

is de inhoudelijke indeling van het vakgebied ontleend aan de in de vakwetenschap – en dus op
universitaire opleidingen gebruikelijke – indeling van geschiedenis in subdisciplines: politieke,

De vijf kolommen

sociaaleconomische en cultureel-mentale geschiedenis. Daardoor worden docenten op een

Conform afspraken voor alle kennisbases op het masterniveau wordt de kennisbasis geschie-

hoger niveau in wetenschappelijke geschiedenis opgeleid, onafhankelijk van het vigerende

denis weergegeven in een schema van vijf kolommen. In kolom 1 en 2 vindt men de domeinen

curriculum dat ooit zal veranderen en waarover een eerstegraads docent ook kritische

en de subdomeinen. De derde kolom geeft een korte, zakelijke omschrijving van de inhoud van

afstandelijk moet leren oordelen. Het is vrijwel onmogelijk om de hoofdlijnen van wat deze

het betreffende domein en subdomein. Alles wat daar omschreven is, wordt in de opleidingen

drie vakgebieden inhouden, hier op verplichtende wijze te beschrijven. Belangrijk is eerder

aan de orde gesteld, met uitzondering van de opsommingen voor subdomein 3.1, 3.2 en 3.3

de wetenschappelijke benadering ervan, zoals die blijkt uit de omgang met vakwetenschap-

waar ook sprake is van inhouden die aan de orde kunnen komen (zie bovenstaande motivering).

pelijk onderzoek en vakwetenschappelijke literatuur. Daarom zijn de indicatoren voor het

Opleidingen hebben de vrijheid om eigen accenten te leggen. In de vierde kolom wordt het

masterniveau voor deze drie subdomeinen generiek omschreven. Voor een inhoudelijke type-

beheersingsniveau van een masterafgestudeerde aangeduid door middel van indicatoren van

ring is gebruik gemaakt van centrale vragen die in deze drie subdisciplines aan de orde kunnen

meetbaar gedrag. Deze kolom pretendeert niet de kennisbasis volledig te dekken. In de vijfde

komen, zoals ze omschreven zijn in het advies van de Commissie Historische en Maatschap-

kolom zijn voorbeeldtoetsvragen opgenomen om een aantal indicatoren nader te verduidelijken.

pelijke Vorming (‘De Rooij’) uit 2001. Er is gekozen voor ‘kunnen’ in plaats van ‘moeten’

Bij de voorbeeldopgaven is aangegeven met welke indicatoren uit kolom 4 ze in verband staan.

omdat de grond ontbreekt om te definiëren wat de politieke, de sociaaleconomische en de

De voorbeelden zijn echter niet dekkend voor alle in kolom 4 voorkomende indicatoren.

cultureel-mentale geschiedenis inhoudelijk behelzen. Het terrein van de geschiedschrijver
is in principe onbeperkt.
Kennis van geschiedenis van het staatsrecht is aan dit domein toegevoegd omdat eerstegraads docenten zich volgens het eindexamenprogramma dienen bezig te houden met het
verplichte onderdeel ‘geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie’.
Kennis van historisch onderzoek is toegevoegd om de afgestudeerde van de masteropleidingen
in te wijden in de voor wetenschappelijk onderzoek in geschiedenis specifieke concepten en
methoden. De algemene aspecten van wetenschappelijk onderzoek worden voor alle kennisbases van de masteropleidingen op generiek niveau omschreven. Daarom treft men hier
geen zaken aan als omgaan met heuristiek en annotatie.

Relatie tussen deze kennisbasis en die van de universitaire lerarenopleidingen
Behalve de kennisbasis voor de bacheloropleidingen is ook de ICL-kennisbasis voor de
universitaire lerarenopleidingen een referentiepunt voor deze kennisbasis geweest.

1.1

Historisch denken

25

1.2
2.1
2.2
2.3

Functies van geschiedenis
Kentheorieën
Geschiedfilosofische en historiografische scholen
Verklaringsmodellen

25
27
27
27

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.6

Politieke geschiedenis
Sociaaleconomische geschiedenis
Cultureel-mentale geschiedenis
Geschiedenis van het staatsrecht
Oriënterende tijdvakkenkennis
Kennis van historisch onderzoek
Kennis van historisch onderzoek

29
31
31
33
33
33
35

4.1
4.2
4.3
4.4

Doelen van geschiedenisonderwijs
Ontwerpen van geschiedenisonderwijs
Kennis van wetenschappelijke geschiedenisdidactiek
Kennis van toetsen en examineren van geschiedenis

37
37
37
39

In die kennisbasis komen als domeinen voor:
- periodenkennis
- politieke geschiedenis
- sociaaleconomische geschiedenis
- cultureel-mentale geschiedenis
- theoretische geschiedenis (historiografie en geschiedfilosofie)
Deze domeinen komen op de volgende wijze overeen met de in deze kennisbasis omschreven
(sub)domeinen:
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2
De kennisbasis
Domeinen
1 Conceptuele
principes van
geschiedenis

Subdomeinen

Omschrijvingen en/of toelichtingen

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

1.1.1		Uitleggen waarom anachronisme en presentisme als historische doodzonden worden beschouwd.

(Vraag bij indicator 1.1.1 en 1.1.2)

Dit domein betreft de wijze waarop de geschiedwetenschap de werkelijkheid benadert en wat de functies van die benaderingswijze zijn.
1.1			 Historisch denken

1.1		Geschiedenis onderscheidt zich van andere disciplines door het rede
neren in termen van tijdsverloop. Dat heeft enerzijds gevolgen voor
de beschrijving van de werkelijkheid met behulp van chronologie en
periodisering, anderzijds met gewaarwordingen die alleen op grond
van een bewustzijn van tijdsverschil tot stand komen:
		 - Inzicht in anachronisme en presentisme.
		 - Inzicht in het optreden van onbedoelde gevolgen.
		 -	Inzicht in de relativiteit van waardesystemen en de daarmee
samenhangende spanning tussen begrijpen en oordelen.
		 - Inzicht in de gelijktijdigheid van het ongelijktijdige.
		 -	Inzicht in de samenhang tussen verandering en continuïteit in de
geschiedenis.
		 - Inzicht in het contingente karakter van historische ontwikkelingen.
		 - Inzicht in de werking van historische distantie.

1.1.2		Uitleggen dat bij historische beeldvorming het perspectief van de tijd
waarin de historicus leeft altijd een rol speelt, waardoor enige mate van
anachronisme onvermijdelijk is.
1.1.3		Uitleggen waarom het begrijpen van een historische periode redeneringen
impliceert vanuit een in het verleden geldend waardesysteem, en hoe dat
kan leiden tot spanning tussen begrijpen en oordelen.
1.1.4		In een bepaalde historische situatie de temporele gelaagdheid aanwijzen:
het naast elkaar bestaan van elementen met een korter en langer verleden.
1.1.5		Uitleggen hoe kennis van ontwikkelingen die later hebben plaatsgevonden
een onoverbrugbare kloof schept tussen de werkelijkheid van historische
personen en die van de hedendaagse onderzoeker.
1.1.6		Uitleggen waarom onbedoelde gevolgen veelvuldig in de geschiedenis
voorkomen en waarom er geschiedschrijving voor nodig is om te constateren dat ze zich voordoen.

1.2			 Functies van geschiedenis

1.2	Geschiedenis heeft een aantal functies die het functioneren van een
persoon en van de samenleving mede mogelijk maken:
		 -	Het ‘objectieve’ geheugen dat een soort gewetensfunctie vervult
(‘met de kennis van nu’, ‘de tijd zal het leren’ en ‘de geschiedenis
zal erover oordelen’).
		 -	Het bewaken en beheren van een gemeenschappelijke herinnering
en een gemeenschappelijk erfgoed.
		 -	Verheldering van het eigen bestaan als persoon in het openbare en
privéleven gezien tegen een historische achtergrond.
		 -	Gebruik maken van het verleden om machtsaanspraken te legitimeren of te betwisten.
		 -	Het verleden gebruiken als houvast in een wereld waarin veranderingen elkaar snel opvolgen.
		 -	Gebruik maken van het verleden om het belang van de eigen tijd
en de eigen cultuur te relativeren.

(Vraag bij indicator 1.1.3)
Wie het nationaalsocialistische Duitsland goed wil begrijpen zal zich moeten
verplaatsen in het waardesysteem van de nazi’s en de werkelijkheid vanuit hun
invalshoek proberen te beschrijven en verklaren.
a. Leg uit waarom dat nodig is.
b.	Maak duidelijk tot welke spanning tussen begrijpen en oordelen dit kan leiden;
maak daarbij onderscheid tussen een analytisch en een appreciërend oordeel.
(Vraag bij indicator 1.1.5)

1.1.7		Het contingente karakter van historische ontwikkelingen beschrijven,
met aandacht voor niet gerealiseerde mogelijkheden van het verleden.

In de zomer van 1940 schreef oud-premier Hendrikus Colijn een brochure
gericht aan het Nederlandse publiek waarvan de strekking was dat men zich
maar bij de realiteit van het Duitse overwicht moest neerleggen. Het was niet
waarschijnlijk dat daaraan ooit nog een eind zou komen.
Leg uit waarom de beoordeling van de situatie in 1940 voor Colijn destijds noodzakelijkerwijs anders moest zijn dan voor een geschiedschrijver uit latere tijd.

1.2.1		Functies van geschiedenis beschrijven en herkennen in hedendaagse
voorbeelden.

(Vraag bij indicatoren 1.2.1, 1.2.2. en 1.2.3. Deze heeft betrekking op een artikel
in De Volkskrant d.d. 5 februari 2005: ‘Neopatriotten moeten niet liegen’ van
Michaël Zeeman. In dit stuk gaat Zeeman in op het politieke verlangen naar
historisch besef als bindmiddel in de Nederlandse samenleving.)

1.2.2	Verband leggen tussen de theorie van geschiedenis en het onderscheiden
van functies van geschiedenis.
1.2.3	Beargumenteren waarom het onderscheiden van functies van geschiedenis nuttig is voor historici en voor het geschiedenisonderwijs.
1.2.4	Functies van geschiedenis beschrijven en herkennen in hedendaagse
voorbeelden.

De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche onderscheidde een aantal functies van
geschiedenis.
a.	Noem deze functies en licht ze toe met zelfgekozen voorbeelden.
b.	Lees het artikel van Michaël Zeeman. Leg uit of in het debat over het neopatriottisme sprake is van de functies van geschiedenis die Nietzsche noemde.
c.	In hoeverre is het onderscheiden van ‘functies van geschiedenis’ vanuit
geschiedtheoretisch gezichtspunt verdedigbaar? Licht je antwoord toe.

1.2.5	Onderscheid maken tussen gebruik en misbruik van geschiedenis.
1.2.6	Onderscheid maken tussen collectieve herinnering en historisch
bewustzijn en aan de hand daarvan uitleggen dat erfgoed en
geschiedwetenschap op gespannen voet met elkaar kunnen staan.
1.2.7		 Maatschappelijke functies van erfgoed beschrijven.
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Een onderzoeker die zich afvraagt of het Romeinse Rijk fascistische trekjes
vertoonde, zal waarschijnlijk beschuldigd worden van anachronisme.
a. Leg uit waarom.
b.	Maak duidelijk wat de eventuele verdiensten zouden kunnen zijn van het
stellen van zo’n onderzoeksvraag.
c.	Een geschiedschrijver zou zich altijd moeten verplaatsen in het standpunt
van ‘destijds’ en zaken vanuit die invalshoek moeten beschrijven. Leg uit
waarom dat wenselijk is, maar ook waarom het niet mogelijk is.

(Vraag bij indicatoren 1.2.4, 1.2.6, en 1.2.7. Deze heeft betrekking op een hoofdredactioneel commentaar uit NRC Handelsblad d.d. 8 maart 2005:‘Geschiedenis
in de mode’. Daarin wordt een lans gebroken voor goed geschiedenisonderwijs.)
Het commentaar wijst op de grote belangstelling voor geschiedenis. De laatste
jaren geldt dat vooral voor het vaderlandse verleden.
a.	Geef een verklaring voor deze belangstelling voor de nationale geschiedenis.
b.	Waartoe moet deze belangstelling gerekend worden: tot erfgoed (mémoire),
tot geschiedenis (histoire) of tot beide? Leg je antwoord uit.
c.	Vanuit geschiedwetenschappelijk oogpunt kleven er bezwaren aan ‘erfgoed’
als omgangsvorm met het verleden. Noem twee bezwaren en licht ze toe.
d.	Erfgoed zou ‘afgeschaft’ kunnen worden, waarbij ‘geschiedenis’ overblijft als
de enige juiste manier om met het verleden om te gaan. Leg met argumenten
uit of je dit wenselijk vindt.
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2

Domeinen
2 Wetenschappelijke grondslagen en
ontwikkelingen

Subdomeinen

Omschrijvingen en/of toelichtingen

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

2.1	Geschiedenis beschrijft een werkelijkheid die niet meer waarneembaar is, maar het is ook geen abstract vak waaraan alleen op grond
van theoretisch verstandelijk redeneren vorm kan worden gegeven.
Geschiedenis kent daarom een eigen kentheorie:
		 -	Kennis komt tot stand op basis van het opvatten van materialen en
geschriften in het heden als overblijfselen uit het verleden.
		 -	Kennis is gebaseerd op het kritisch beoordelen van bewijsmateriaal
aan de hand van algemeen geldende criteria als bruikbaarheid,
betrouwbaarheid en representativiteit.
		 -	Kennis komt tot stand als gevolg van de wisselwerking tussen de
onderzoeksvraag van de historische onderzoeker en het bewijs
materiaal waarop hij deze vraagstelling toepast.
		 -	Kennis van het verleden berust op door historici gerechtvaardigde
interpretaties en constructies en is feilbaar.
		 -	Zowel de historische onderzoeker als zijn materiaal zijn tijdgebonden,
wat invloed heeft op de relativiteit van de door een historische
onderzoeker geproduceerde kennis.
		 -	Samenhang tussen deze historische kentheorie en algemene
kentheorieën en waarheidstheorieën zoals empirisme, rationalisme,
de coherentietheorie en de correspondentietheorie.

2.1.1		Uitleggen dat historische bronnen (bewijsmateriaal) geen aparte categorie materialen vormen die als zodanig bestaat, maar dat in beginsel
alles in aanmerking komt als historisch bewijsmateriaal: het gaat bij
bronnen niet alleen om wat iets is, maar vooral om hoe het door een
historicus wordt gebruikt.

(Vraag bij indicator 2.1.2)

2.2	Geschiedenis van de geschiedschrijving en geschiedwetenschap
(historiografie) met aandacht voor stromingen als:
		 - interpreterende hermeneutiek;
		 - sociaalwetenschappelijk verklarend positivisme;
		 - representerend narrativisme.

2.2.1	Kenmerken van hermeneutische, sociaalwetenschappelijk/positivistische
en narrativistische historiografie omschrijven en onderscheiden.

2.3	Het verklaren van de loop van de geschiedenis op basis van causale
analyse. In de geschiedfilosofie wordt een onderscheid gemaakt tussen
verklaren door middel van:
		 - wetten (covering law model);
		 - statistische verbanden;
		 - structuren;
		 - theorieën;
		 - generalisaties;
		 -	motieven (intentionele verklaringsmodel) en onbedoelde gevolgen
van handelingen;
		 - overeenkomsten en verschillen (vergelijkende verklaringsmodel);
		 - singulier causaal oordeel;
		 - een geheel van niet noodzakelijke voorwaarden.

2.3.1		Bij het omgaan met historische verklaringen kunnen onderscheiden tussen
de verklaringscategorieën wetten, statistische verbanden, structuren,
theorieën, generalisaties, motieven en onbedoelde gevolgen van handelingen, overeenkomsten en verschillen, singulier causaal oordeel en een
geheel van niet noodzakelijke voorwaarden.

Dit domein beschrijft hoe kennis van het verleden mogelijk is, hoe
zulke kennis tot stand komt en hoe hij gestructureerd is. Daarbij
wordt ook aandacht besteed aan de historische ontwikkeling van de
geschiedwetenschap.
2.1			 Kentheorieën

2.2		 Geschiedfilosofische en historiografische scholen

2.3		 Verklaringsmodellen
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2.1.2	Historisch bewijsmateriaal beoordelen aan de hand van de criteria
bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit.
2.1.3	Uitleggen dat historische kennis betrekking heeft op (feilbare) inter
pretaties en constructies van het verleden, waarbij die interpretaties
en constructies gerechtvaardigd zijn op basis van wetenschappelijke
wijzen van bewijsvoering.
2.1.4	Uitleggen waarom empirisme en rationalisme in hun zuivere vorm
moeilijk als basis van historische kennis kunnen worden gezien.

In het Gemeentearchief van Amsterdam wordt een oorkonde bewaard van
graaf Floris V uit 1275, waarin aan de bewoners van Amsterdam tolvrijheid
wordt gegeven. Aan de authenticiteit van dit document bestaat geen twijfel.
Een historicus concludeert dan ook op grond van dit document dat de graaf
een beleid toepaste dat stedelijk leven en handel bevorderde.
Beoordeel de redenering van deze historicus vanuit de criteria bruikbaarheid,
betrouwbaarheid en representativiteit van zijn bronnenmateriaal.
(Vraag bij indicator 2.1.3. Deze heeft betrekking op een tekst van Hella Haasse
waarin zij het onderscheid tussen een geschiedwerk en een historische roman
relativeert. De romanschrijver kan met mensenkennis en dramatische verbeelding het werk van de historicus wellicht verrijken, maar beiden zijn selectief en
kunnen ondanks hun gebruik van bronnenmateriaal niet beweren de werkelijkheid te beschrijven, want die is onkenbaar.)
a.	Een onderscheid tussen een romanschrijver en een historicus zou kunnen
zijn dat de historicus zich aan het wetenschappelijk vaststellen van feiten
moet houden, wat zou inhouden dat deze feiten voor een historicus een
hard gegeven zijn. Is dat juist?
b.	Leg uit wat Haasse bedoelt als zij zegt dat noch de romanschrijver, noch de
historicus ‘de werkelijkheid’ beschrijft.
c.	Als je met Hella Haasse van mening bent dat de werkelijkheid ‘onkenbaar’ is,
wat houdt dat dan in voor ‘waarheid’?

2.2.2	Kenmerken van hermeneutische, sociaalwetenschappelijk/positivistische
en narrativistische historiografie toepassen op voorbeelden uit
geschiedwetenschappelijke literatuur.

2.3.2	Bij het beschrijven van historische ontwikkelingen onderscheid kunnen
maken tussen onverklaarbaar en onbedoeld.

(Vraag bij indicator 2.2.1.)
Het artikel in de de Encyclopedia Britannica over ‘historiography’ begint als
volgt: ‘Two major tendencies in history writing are evident from the beginnings
of the Western tradition: the concept of historiography as the accumulation
of records and the concept of history as storytelling, filled with explanations
of cause.’ Leg uit hoe elk van de twee tendenties vertegenwoordigd zijn in de
hermeneutische, de sociaalwetenschappelijk positivistische en de narrativis
tische historiografische school.
(Vraag bij indicator 2.3.1. Deze heeft betrekking op een tekst van de historicus
Pieter Geyl, waarin deze in debat gaat met zijn collega E.H. Carr over de verklaring van het uiteenvallen van de Nederlanden in de zestiende eeuw in een
noordelijke en een zuidelijke helft. Carr houdt dat uiteenvallen voor onvermijdelijk, maar volgens Geyl was het slechts toeval, bepaald door het militaire
verloop van de gebeurtenissen. ‘Wat mij woedend maakt in een determinist
als Carr is dat hij gelooft in wetten.’)
a.	Leg uit welke historicus het meest zal voelen voor het covering law model:
Geyl of Carr.
b.	Geyl beweert dat het uiteenvallen van de Nederlanden toeval was. Beweert
hij daarmee ook dat het uiteenvallen onverklaarbaar was? Leg je antwoord
uit.
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2

Domeinen

Subdomeinen

3 Historische
vakkennis

Omschrijvingen en/of toelichtingen

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

Dit domein betreft de inhouden van de kennis betreffende het verleden
en van de kennis betreffende historisch onderzoek.

Voor de wijze waarop inhoudelijke historische kennis, zoals omschreven in
subdomein 3.1, 3.2 en 3.3 moet worden beheerst, gelden een aantal generieke
indicatoren, zoals:

(Vraag bij indicatoren 3.0.1 en 3.0.3)

3.0.1	Toonaangevende paradigmatische historische interpretatieschema’s op
het terrein van de politieke, sociaaleconomische en cultureel-mentale
geschiedenis kunnen uitleggen.
3.0.2	In (internationale) wetenschappelijk-historische publicaties onderscheiden hoe auteurs visies, theorieën en thesen ontwikkelen en het
interpretatieniveau dat daarmee samenhangt onderscheiden van het
niveau van een feitelijke beschrijving.
3.0.3	In (internationale) wetenschappelijk-historische publicaties nagaan
hoe auteurs hun interpretaties onderbouwen met feitelijke gegevens
en zulke onderbouwingen op hun merites beoordelen.
3.0.4	Met behulp van gegevens uit (internationale) wetenschappelijkhistorische publicaties een stelling onderbouwen, een visie
becommentariëren of een theorie toetsen.

a. Leg de Weber-these uit
b.	Is Landes het eens of oneens met deze these? Geef drie argumenten die
Landes hiervoor gebruikt.
c.	Lever kritiek op de Weber-these met behulp van twee argumenten die ontleend zijn aan de situatie in zeventiende-eeuwse Nederlandse Republiek.
(Vraag bij indicatoren 3.0.1 en 3.0.2)
a. Hoe luidt Wallersteins theorie over het moderne wereldsysteem?
b.	Waarin onderscheidt zijn theorie zich van de andere marxistische theorieën over het kapitalistische imperialisme?
c.	J. Gallagher en R. Robinson zijn de eersten geweest die een consistente
aanval hebben gelanceerd op de marxistische theorieën over het kapitalistische imperialisme. In welke opzichten verschilt hun redenering van die
van Wallerstein en op welk punt komt hun redenering met die van Wallerstein
overeen?
(Vraag bij indicator 3.0.4)
Beargumenteer op grond van feitelijke gegevens in hoeverre de volgende
stelling juist is:
De Chinese overheid heeft in de periode 1400 -1900 nauwelijks een economisch en fiscaal beleid gevoerd en in die gevallen dat zij op dat terrein wel
maatregelen nam waren die maatregelen weinig consistent en bovendien
ongunstig voor economische modernisering.

3.1			 Politieke geschiedenis

3.1		Politieke geschiedenis richt zich op het beschrijven van de ontwikkeling van bestuurde samenlevingen, zoals dorpen, landschappen,
steden, staten en rijken. Daarnaast richt het vak zich op politieke
systemen en internationale verhoudingen. Belangrijke thema’s
van dit vakgebied zijn staat- en natievorming en oorlog en vrede.
Aan de orde kunnen komen:
		 - Vormen van lokaal en regionaal gezag.
		 - Het gevoel te behoren tot een bepaalde nationaliteit en de wijze
waarop dit gevoel werd bevorderd of tegengewerkt.
		 - Juridische bevoorrechting dan wel juridische gelijkberechtiging.
		 - Gezag gelegitimeerd op basis van (instemming van) de bevolking
of op een andere basis.
		 - Vastlegging van (grond)rechten of het ontbreken daarvan.
		 - Constitutioneel vastgelegde beperkingen van het onbeperkt
uitoefenen van gezag door overheden of het ontbreken daarvan.
		 - Vormen van volksvertegenwoordiging - of het ontbreken daarvan en de bevoegdheden en invloed van volksvertegenwoordigingen.
		 - Dynastieke belangen en de rol die deze speelden in het staats- en
natievormingsproces.
		 - Interne conflicten, zoals opstanden, revoluties en burgeroorlogen.
		 - Motieven die een rol speelden bij het contact zoeken met andere
streken of het zich onthouden van dergelijk contact.
		 - De rol van directe politieke overheersing en de mate waarin deze
gepaard ging met toepassing van geweld en oorlogvoering.
		 - De samenstelling van legers.
		 - Politieke, sociaaleconomische, en cultureel-mentale oorzaken van
oorlogen.
		 - Doelen waarmee oorlogen werden gevoerd.
		 - Bewapening en strijdwijzen.
		 - Gevolgen van de oorlogvoering voor de burgerbevolking.
		 - Het functioneren van bondgenootschappen.
		 - De houding ten opzichte van oorlog en de escalerende of remmende
werking die daarvan uitging.
		 - Vredesinitiatieven.
		 - Waarden die een rol speelden bij handelingen in tijd van oorlog in
het algemeen en in het bijzonder op het slagveld.

28 | Kennisbasis hbo-masteropleidingen aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, algemene economie, bedrijfseconomie, godsdienst & levensbeschouwing

Zie 3.0
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3.2		 Sociaaleconomische geschiedenis

3.2	Sociaaleconomische geschiedenis beschrijft de wijze waarop mensen
voorzien in hun materiële bestaan en hoe in samenhang daarmee
sociale verhoudingen in samenlevingen ontstaan. Een belangrijk
thema vormen hier de verschillende samenlevingsvormen:
		 -	preagrarische samenlevingen;
		 -	agrarische samenlevingen;
		 -	agrarisch-urbane samenlevingen;
		 -	industriële samenlevingen;
		 -	postindustriële samenlevingen.
		 In het kader van deze samenlevingsvormen kan aandacht worden
besteed aan:
		 -	Verbanden tussen economische ontwikkeling, processen van
productie en distributie en de aanwending van kapitaal, arbeid,
natuur en techniek.
		 -	De invloed daarvan op arbeidsomstandigheden en arbeids
verhoudingen.
		 -	Oorzaken en gevolgen van grotere of kleinere verschillen in
welvaart.
		 -	Vormen van sociale gelaagdheid.
		 -	Sociale structuren zoals samenlevingen met vormen van slavernij,
standensamenlevingen en klassensamenlevingen.
		 -	Verbanden tussen rolverdeling en middelen van bestaan.
		 -	Verbanden tussen (grond)bezit en normen en waarden betreffende
erfrecht, partnerkeuze en huwelijk.
		 -	De relatie tussen mannen en vrouwen en de rolverdeling in
huishoudens.

Zie 3.0

Zie 3.0

3.3		 Cultureel-mentale geschiedenis

3.3	Cultureel-mentale geschiedenis richt zich op de gevoels- en gedachte
wereld van mensen, zoals die tot uiting komt in:
		 -	religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen;
		 -	intermenselijke rolpatronen;
		 -	kunstuitingen;
		 -	andere voorbeelden van vorm- en zingeving van het bestaan.
		 In dat verband kunnen aan de orde komen:
		 -	Doelen van opvoeding en normen en waarden die daarbij een
rol speelden.
		 -	De invloed van cultureel-religieuze waarden op het samenleven
in primaire samenlevingsverbanden.
		 -	Vormen van culturele beïnvloeding en de gevolgen daarvan.
		 -	Vormen van migratie en de gevolgen daarvan.
		 -	Vormen van verzet en/of opstand tegen de gevolgen van inter
culturele ontmoetingen;
		 -	Navolging of verwerping van het voorbeeld van klassieke culturen
(zoals de Griekse cultuur in Europa en de Han-cultuur in China) op
het terrein van filosofie, wetenschap, literatuur en beeldende
kunst.
		 -	Het nieuwe en eigene dat in een bepaald tijdvak aan de klassieke
traditie werd toegevoegd.
		 -	Mythisch-religieuze en rationeel-wetenschappelijke interpretaties
van de werkelijkheid.
		 -	Conflicten tussen aanhangers van mythisch-religieuze en rationeelwetenschappelijke interpretaties van de werkelijkheid, tolerantie en
intolerantie.
		 -	De opstelling van het (politieke) gezag ten opzichte van uiteen
lopende interpretaties en wereldbeelden.
		 -	Verschillen tussen de wereldbeelden van elite(s) en die van lagere
groepen;
		 -	Ontwikkeling van het wetenschappelijke en filosofische denken.
		 -	De wijze van omgang met het verleden in een cultuur en het al
dan niet bestaan van vooruitgangsgeloof.

Zie 3.0

Zie 3.0
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3.4		 Geschiedenis van het staatsrecht

3.4	De inrichting van het constitutionele en bestuurssysteem, de historische
ontwikkeling daarvan en de ontwikkeling van het denken daarover
zijn het voorwerp van de geschiedenis van het staatsrecht. Een
belangrijk thema vormt hier de totstandkoming van rechtsstaten
en constitutionele democratieën.
		 In dat verband kan aandacht worden besteed aan:
		 -	ontwikkelingen in het denken over democratie;
		 -	ontwikkelingen in het denken over vrijheid van individuen en
gemeenschappen;
		 -	ontwikkelingen in het denken over de relatie tussen staat, elite
en burgers;
		 -	ontwikkelingen in het denken over rechten van burgers ten
opzichte van de staat, zowel in het kader van burgerrechten als
van politieke en sociale rechten.
		Deze ontwikkelingen worden in relatie gebracht met wijzen waarop
dit denken terug is te vinden in instituties van de (democratische
rechts)staat. Daarbij kan aandacht besteed worden aan:
		 -	historische perioden waarin hervormingen van staten plaatsvonden;
		 -	de institutionele inrichting van democratische rechtsstaten, met
o.a. wijzen van machtsdeling (waaronder de trias politica), institutio
nele waarborgen van rechten (waaronder het legaliteitsbeginsel)
en actoren van de rechtsstaat (waaronder de rechterlijke macht).

3.4.1	Institutionele ordeningen van een democratische rechtsstaat vergelijken
met democratiemodellen en beargumenteren welk democratiemodel
het meest overeenkomt met de situatie in de betreffende staat.

(Vraag bij indicator 3.4.1. De student krijgt een beschrijvende tekst waarin de
belangrijkste kenmerken de staatsinrichting in Weimar-Republiek (Duitsland
tussen 1918 en 1933) worden uiteengezet. Beschreven wordt op welke manier
verkiezingen plaatsvonden, welke inspraakmogelijkheden voor burgers en
organisaties mogelijk waren en welke bevoegdheden relevante actoren hadden.)

3.5	Inhoudelijke kennis van geschiedenis kan op verschillende niveaus
van gedetailleerdheid worden omschreven. Behalve gedetailleerde
feitelijke kennis is er algemene kennis op hoofdlijnen die helpt om
tijdsbeelden op te bouwen en karakteristieken van verschillende
perioden en tijdvakken van elkaar te onderscheiden. Deze kennis
wordt oriëntatiekennis genoemd. In dit subdomein gaat het om:
		 -	Zodanige beheersing van oriëntatiekennis dat een beeld op hoofdlijnen van het verleden van de mensheid kan worden geschetst.
		 -	De relatie tussen algemene ontwikkelingen en verschijnselen en
bepaalde specifieke voorbeelden in een specifieke historische
context.
		 -	Het eigen karakter van tijdvakken zoals dit blijkt uit (unieke) kenmerkende aspecten van tijdvakken en uit de specifieke verschijningsvorm
binnen een tijdvak van een meer algemeen voorkomend verschijnsel.

3.5.1		Met behulp van globale kennis van een samenhangend stelsel van
tijdvakken en perioden ontwikkelingen op langere termijn beschrijven,
waarbij de situatie in verschillende tijdvakken met elkaar wordt vergeleken.

3.6	De geschiedwetenschap kent conventies aangaande het onderzoek van
het verleden en de wijze waarop over onderzoek wordt gerapporteerd
en gepubliceerd. Het gaat in dit subdomein om kennis van:
		 -	De relatie tussen historische bronnen en daarop gebaseerde
artikelen, monografieën en overzichtswerken, en het onderscheid
tussen deze drie categorieën van historisch-wetenschappelijke
publicaties.
		 -	De rol die interpretaties op verschillend niveau spelen bij het
schrijven van een artikel, een monografie en een overzichtswerk.
		 -	Bekendheid met visies en theses in dit verband.
		 -	De wetenschappelijke status van historische publicaties, zoals die
blijkt uit de vorm van een publicatie, de wijze van publiceren, de
gebruikte bronnen en literatuur en de wijze waarop het gebruik
daarvan wordt verantwoord.
		 -	De transparantie van een historische publicatie zoals die onder
andere blijkt uit een notenapparaat.

3.6.1	Bij een historisch literatuuronderzoek gebruikte publicaties kritisch
beoordelen en op waarde schatten.

3.5		 Oriënterende tijdvakkenkennis

3.6		 Kennis van historisch onderzoek

3.4.2	Aan de hand van burgerrechten, politieke en sociale rechten beschrijven
in welke historische periode deze rechten in de constitutionele structuur
van staten zijn geïnstitutionaliseerd.

(Vraag bij indicator 3.4.2.)
In een rechtsstaat bestaan verschillende soorten rechten (burgerrechten,
politieke en sociale rechten). Leg aan de hand van een voorbeeld van elk type
recht uit:
- in welke historische periode deze rechten gecodificeerd zijn;
- welke rol de overheid bij deze soort rechten speelt.

3.5.2	Specifieke voorbeelden van historische gebeurtenissen, ontwikkelingen
en verschijnselen in verband kunnen brengen met de kenmerkende
aspecten van een bepaald tijdvak en op grond daarvan kunnen beredeneren of sprake is van een (typerend) voorbeeld of van een a-typische
uitzondering.

(Vraag bij indicator 3.5.1)
Beschrijf het proces van staatsvorming zoals dat in de late Middeleeuwen in
Europa op gang kwam en via diverse stadia uitliep op constitutioneel-democratische staatsvormen van de 19e en de 20e eeuw. Besteed aandacht aan
voor verschillende tijdvakken typerende ontwikkelingen en verschijnselen.
(Vraag bij indicator 3.5.2. De student krijgt een beschrijving het bewind van
dopers in Münster in de jaren 1533-1535 met het optreden van o.a. Jan van
Leiden.)
De zestiende eeuw is het tijdvak waarin de protestantse Reformatie een
splitsing in de Europese christelijke kerk teweegbracht. Leg uit in hoeverre de
gebeurtenissen in Münster daarvan een goed voorbeeld vormen, dan wel een
uitzondering op het gebruikelijke patroon.

3.6.2	Bij een historisch literatuuronderzoek op weloverwogen wijze gebruik
maken van artikelen, monografieën en overzichtswerken.
3.6.3	Bij een historisch literatuuronderzoek gegevens plaatsen in hun historische
context.
3.6.4	Bij een historisch literatuuronderzoek gegevens uit verschillende bronnen
met elkaar vergelijken en nagaan in hoeverre daarbij sprake is van
corroboratie.
3.6.5	Over het resultaat van een historisch literatuuronderzoek rapporteren in
de vorm van een helder geschreven analyse van verschillende publicaties.
3.6.6	Het resultaat van een historisch literatuuronderzoek samenvatten in een
zelfstandige beantwoording van een eigen onderzoeksvraag, waarbij op
kritische wijze gebruik gemaakt wordt van gegevens uit diverse historischwetenschappelijke publicaties.
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Beargumenteer welk democratiemodel (elitisme, pluralisme of participatie
democratie) het meest overeenkomt met deze institutionele ordening in de
Weimar-Republiek.

(Opdracht bij indicatoren 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 en 3.66.)
Doe een literatuuronderzoek naar het onderwerp ‘De Dertigjarige Oorlog’.
Breng in kaart wat de belangrijkste wetenschappelijke publicaties over dit
onderwerp zijn en bespreek deze in een literatuuroverzicht. Ontwikkel een
onderzoeksvraag over het onderwerp, en verdeel deze in deelvragen. Verzamel gegevens uit de literatuur die je voor het beantwoorden van de vraag kunt
gebruiken en vat het resultaat van je onderzoek samen in een werkstuk dat
voldoet aan de volgende eisen:
- Het betoog is in goed leesbaar en correct Nederlands geschreven.
-	De inleiding geeft een duidelijke historische context rond de probleemstelling.
-	De inleiding loopt uit op een (vraag)stelling die behandeld gaat worden.
-	De vraagstelling is uitgewerkt in deelvragen.
-	De uitwerking is logisch en overzichtelijk gestructureerd.
-	Bij de uitwerking worden de relevante aspecten van het onderwerp betrokken,
en geen aspecten die er gezien de (vraag)stelling niet toe doen.
-	De informatie wordt geplaatst in en geïnterpreteerd vanuit de juiste historische
context(en).
-	Er wordt op correcte wijze gebruik gemaakt van passende historische
begrippen.
-	Bij de uitwerking wordt gebruik gemaakt van informatie uit een aantal
verschillende bronnen die tegen elkaar worden afgewogen.
-	Nagegaan is in hoeverre gegevens uit verschillende bronnen elkaar bevestigen
(corroboratie) of tegenspreken.
-	De gegeven informatie wordt tussentijds en aan het eind. afgewisseld met
eigen analyses en afwegingen die werken in de richting van de eindconclusie.
-	De conclusie volgt logisch uit het voorgaande betoog en bevat geen verassende
‘nieuwe’ informatie
-	Er is gebruik gemaakt van annotatie volgens de daarvoor geldende voorschriften.
-	Er is een literatuurlijst die is opgemaakt volgens de geldende voorschriften
-	Op de literatuurlijst komen relevante en (wetenschappelijk) verantwoorde
titels voor.

Kennisbasis hbo-masteropleidingen aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, algemene economie, bedrijfseconomie, godsdienst & levensbeschouwing | 33

2

Domeinen

Subdomeinen

Omschrijvingen en/of toelichtingen

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

3 Historische
vakkennis

3.6		 Kennis van historisch onderzoek

3.6	De geschiedwetenschap kent conventies aangaande het onderzoek
van het verleden en de wijze waarop over onderzoek wordt gerap
porteerd en gepubliceerd. Het gaat in dit subdomein om kennis van:
		 -	De relatie tussen historische bronnen en daarop gebaseerde artikelen, monografieën en overzichtswerken, en het onderscheid tussen
deze drie categorieën van historisch-wetenschappelijke publicaties.
		 -	De rol die interpretaties op verschillend niveau spelen bij het schrijven
van een artikel, een monografie en een overzichtswerk.
		 -	Bekendheid met visies en theses in dit verband.
		 -	De wetenschappelijke status van historische publicaties, zoals die
blijkt uit de vorm van een publicatie, de wijze van publiceren, de
gebruikte bronnen en literatuur en de wijze waarop het gebruik
daarvan wordt verantwoord.
		 -	De transparantie van een historische publicatie zoals die onder
andere blijkt uit een notenapparaat.

3.6.1	Bij een historisch literatuuronderzoek gebruikte publicaties kritisch
beoordelen en op waarde schatten.

(Opdracht bij indicatoren 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 en 3.66.)

3.6.2	Bij een historisch literatuuronderzoek op weloverwogen wijze gebruik
maken van artikelen, monografieën en overzichtswerken.
3.6.3	Bij een historisch literatuuronderzoek gegevens plaatsen in hun
historische context.
3.6.4	Bij een historisch literatuuronderzoek gegevens uit verschillende
bronnen met elkaar vergelijken en nagaan in hoeverre daarbij sprake
is van corroboratie.
3.6.5	Over het resultaat van een historisch literatuuronderzoek rapporteren
in de vorm van een helder geschreven analyse van verschillende publicaties.
3.6.6	Het resultaat van een historisch literatuuronderzoek samenvatten in een
zelfstandige beantwoording van een eigen onderzoeksvraag, waarbij op
kritische wijze gebruik gemaakt wordt van gegevens uit diverse historischwetenschappelijke publicaties.
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Doe een literatuuronderzoek naar het onderwerp ‘De Dertigjarige Oorlog’.
Breng in kaart wat de belangrijkste wetenschappelijke publicaties over dit
onderwerp zijn en bespreek deze in een literatuuroverzicht. Ontwikkel een
onderzoeksvraag over het onderwerp, en verdeel deze in deelvragen. Verzamel gegevens uit de literatuur die je voor het beantwoorden van de vraag kunt
gebruiken en vat het resultaat van je onderzoek samen in een werkstuk dat
voldoet aan de volgende eisen:
-	Het betoog is in goed leesbaar en correct Nederlands geschreven.
-	De inleiding geeft een duidelijke historische context rond de probleemstelling.
-	De inleiding loopt uit op een (vraag)stelling die behandeld gaat worden.
-	De vraagstelling is uitgewerkt in deelvragen.
-	De uitwerking is logisch en overzichtelijk gestructureerd.
-	Bij de uitwerking worden de relevante aspecten van het onderwerp betrokken,
en geen aspecten die er gezien de (vraag)stelling niet toe doen.
-	De informatie wordt geplaatst in en geïnterpreteerd vanuit de juiste historische
context(en).
-	Er wordt op correcte wijze gebruik gemaakt van passende historische
begrippen.
-	Bij de uitwerking wordt gebruik gemaakt van informatie uit een aantal
verschillende bronnen die tegen elkaar worden afgewogen.
-	Nagegaan is in hoeverre gegevens uit verschillende bronnen elkaar bevestigen
(corroboratie) of tegenspreken.
-	De gegeven informatie wordt tussentijds en aan het eind. afgewisseld met
eigen analyses en afwegingen die werken in de richting van de eindconclusie.
-	De conclusie volgt logisch uit het voorgaande betoog en bevat geen verassende ‘nieuwe’ informatie
-	Er is gebruik gemaakt van annotatie volgens de daarvoor geldende voorschriften.
-	Er is een literatuurlijst die is opgemaakt volgens de geldende voorschriften
-	Op de literatuurlijst komen relevante en (wetenschappelijk) verantwoorde
titels voor.
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4.1.1		Doelstellingen voor geschiedenisonderwijs in de bovenbouw formuleren
die zich richten op:
			 -	hogere-orde-denken;
			 -	voor leerlingen van de bovenbouw havo/vwo betekenisvol geschiedenisonderwijs;
			 -	historische achtergronden van maatschappelijke vraagstukken;
			 -	een carrière in de geschiedwetenschap of aanverwante vakgebieden;
			 -	functies van geschiedenis.

(Opdracht bij indicatoren 4.1.1 en 4.1.2:)

Dit domein betreft de vakspecifieke onderwijsmethoden die in het
geschiedenisonderwijs worden toegepast en de wetenschappelijke
inzichten die daarover bestaan.
4.1			 Doelen van geschiedenisonderwijs

4.1	Doelstellingen voor geschiedenisonderwijs in het eerstegraads
gebied wijken af van die in het tweedegraads gebied omdat zij zich
specifiek richten op:
		 -	hogere-orde-denken;
		 -	voor leerlingen van de bovenbouw havo/vwo betekenisvol geschiedenisonderwijs;
		 -	historische achtergronden van maatschappelijke vraagstukken;
		 -	een carrière in de geschiedwetenschap of aanverwante vakgebieden;
		 -	functies van geschiedenis (zie 1.2).

4.1.2	Bij het formuleren van doelstellingen voor bovenbouw havo/vwo beredeneerd onderscheid kunnen maken tussen het havo- en het vwo-niveau.

4.2		 Ontwerpen van geschiedenisonderwijs

4.3		 Kennis van wetenschappelijke geschiedenisdidactiek

4.2	Het ontwerpen van voor leerlingen uit het eerstegraads gebied zinvol
en betekenisvol geschiedenisonderwijs vergt vakdidactische vaardigheden die het mogelijk maken de in de vorige rubriek genoemde
doelstellingen te operationaliseren, zoals:
		 -	Het beoordelen van schoolboeken en ander lesmateriaal bedoeld
voor de bovenbouw.
		 -	Het verzamelen en in geschikte vorm gieten van tekst- en beeldmateriaal.
		 -	Het ontwerpen van een leeromgeving die het leren van leerlingen
in de bovenbouw stimuleert.
		 -	Daarbij op functionele wijze gebruik maken van ICT.
		 -	Hogere niveaus van historisch denken en redeneren (zie 1.1, 1.2, 2.1
en 2.3) toepassen in een voor leerlingen van de bovenbouw ontworpen leeromgeving.
		 -	Het formuleren van voor leerlingen van de bovenbouw geschikte
opdrachten.
		 -	Het omschrijven van een doorlopende leerlijn van onderbouw naar
bovenbouw.
		 -	Voor bovenbouwleerlingen zinvolle vromen van herhaling en toepassing van oriëntatiekennis (zei 3.5) ontwerpen.

4.2.1	Schoolboeken en ander onderwijsmateriaal beoordelen op geschiktheid
voor het bereiken van onderwijsdoelstellingen*.

4.3	Het gebruik van kennis en inzichten uit wetenschappelijk geschiedenisdidactisch onderzoek voor de eigen beroepspraktijk en het onderzoeken
van de eigen beroepspraktijk aan de hand van aan wetenschappelijke
geschiedenisdidactische literatuur ontleende concepten en vraag
stellingen, zoals:
		 -	Kenmerken van historisch denken en redeneren door leerlingen.
		 -	De wijze waarop het constructiekarakter van het verleden aan
leerlingen kan worden uiteengezet.
		 -	Het opbouwen van een oriënterend totaaloverzicht van de
geschiedenis.
		 -	De wijze waarop leerlingen kunnen leren om te gaan met
historisch bronnenmateriaal.

4.3.1	Een wetenschappelijk artikel over geschiedenisdidactiek op zijn merites
beoordelen, waarbij aandacht wordt besteed aan de gehanteerde onderzoeksmethode en de geldigheid van de onderzoeksresultaten.
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4.2.2	Ontwerpen van geschiedenisonderwijs dat gericht is op onderwijsdoelstellingen*.

Ontwerp doelstellingen voor een lessenserie geschiedenis voor een bovenbouwklas, waarbij je rekening houdt met het volgende:
-	Er zijn doelstellingen geformuleerd op zowel het niveau van kennis en begrip
als het niveau van hogere-orde-denken (bijvoorbeeld de categorieën toepassing, analyse, synthese en evaluatie uit de taxonomie van Bloom).
-	Bij het formuleren van de doelstellingen is aantoonbaar rekening gehouden
met de theorie over basisinzichten (zie Geschiedenisdidactiek hoofdstuk
1.3.).
-	Bij het formuleren van doelstellingen is aantoonbaar rekening gehouden
met het geschikt maken van de inhoud van geschiedenis voor bovenbouwleerlingen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de theorie van Kieran
Egan over ‘filosofisch denken’.
-	Bij het formuleren van de doelstellingen zijn vaardigheden behorend tot
historisch denken en redeneren aan de orde gesteld.
-	Bij de doelstellingen is duidelijk gemaakt en beargumenteerd of ze gericht
zijn op het havo- dan wel het vwo-niveau.
(Opdracht bij indicator 4.2.1.)
Schrijf een beoordeling van een hoofdstuk uit een geschiedenisboek bestemd
voor bovenbouw havo en vwo waarin je nagaat in hoeverre het geschikt is
voor het bereiken van tevoren door jou zelf geformuleerde onderwijsdoelstellingen*. Breng tekorten en overtolligheden zijn in kaart.

4.2.3	Beschrijven van een doorlopende leerlijn voor het vak geschiedenis van
onderbouw naar bovenbouw.
(Opdracht bij indicator 4.2.2.)
4.2.4	Ontwerpen van vormen van herhaling en toepassing van oriëntatiekennis
(zie 3.5).

4.3.2	De inhoud van een wetenschappelijk artikel over geschiedenisdidactiek
toepassen op de eigen onderwijssituatie en daaruit consequenties trekken voor aanpassing van het eigen onderwijs dan wel manieren waarop
het eigen onderwijs nader kan worden onderzocht.

Ontwerp met behulp van een geschiedenisboek voor bovenbouw havo en vwo,
en met behulp van aanvullend materiaal, dan wel uitsluitend op grond van zelf
bezorgd materiaal (tekst en beeld, voorzien van opdrachten op bovenbouw
niveau) een lessenserie die geschikt is om tevoren door jou zelf geformuleerde
onderwijsdoelstellingen* te bereiken.

(Opdracht bij indicator 4.3.1.)
Schrijf een bespreking van een wetenschappelijk artikel betreffende geschiedenisdidactiek uit een internationaal peer reviewed tijdschrift of een daarmee
te vergelijken publicatie. Besteed aandacht aan de onderzoeksvraag, de onderzoeksmethode en de geldigheid van de onderzoeksresultaten.
(Opdracht bij indicator 4.3.2.)
Vergelijk de inhoud van een wetenschappelijk artikel betreffende geschiedenis
didactiek uit een internationaal peer reviewed tijdschrift of een daarmee te
vergelijken publicatie met de situatie in je eigen onderwijs aan bovenbouw
havo en vwo en trek hieruit conclusies voor aanpassing van je eigen onderwijs
dan wel manieren waarop je je eigen onderwijs nader zou willen onderzoeken.
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Domeinen

Subdomeinen

4 Vakdidactiek 4.4 Kennis van toetsen en examineren van geschiedenis
geschiedenis

Omschrijvingen en/of toelichtingen

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

4.4	Voor het toetsen en examineren van geschiedenis op bovenbouwniveau
is kennis vereist die het mogelijk maakt het gebruik van een oriënterend
kenniskader, het gebruik van (historische) begrippen en het toepassen
van historische redeneerwijzen te evalueren, zoals:
		 -	Kennis van verschillende toetsvormen die toepasbaar zijn op voor
de bovenbouw onderscheidende vormen van geschiedenisonderwijs.
		 -	Kennis van analysemethoden van toetsresultaten en het daarop
aansluitend ontwerpen van remediërende activiteiten.
		 -	Kennis van de problematiek van de landelijke examens geschiedenis
en de wijze waarop deze op scholen, door middel van een schoolexamen en een centraal schriftelijk eindexamen, worden geïmplementeerd.
		 -	Kennis van voorbeelden van examenpraktijken in het buitenland.

4.4.1	Ontwerpen van toetsmateriaal dat in kaart brengt of onderwijsdoelstellingen* bereikt zijn.

(Opdracht bij indicator 4.4.1.)

4.4.2	Op basis van analyse van een toetsresultaat nagaan waar onderwijsdoelstellingen* nog onvoldoende zijn bereikt en een daarop passende
remediërende activiteit ontwerpen.
4.4.3	Ontwerpen van een Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) met
kritische verantwoording.
4.4.4	Kritisch en afstandelijk oordelen over de examenpraktijk in Nederland
aan de hand van vergelijkingen met examenpraktijken in het buitenland.

Ontwerp een toets met opgaven, modelantwoorden en een scoringsvoorschrift,
waarin het bereiken van de voor een lessenserie geformuleerde onderwijsdoelstellingen* aantoonbaar wordt geëvalueerd. Houd bij het samenstellen
van de toets rekening met de kwaliteitscriteria die voorkomen in hoofdstuk 14
van Geschiedenisdidactiek.
(Opdracht bij indicator 4.4.2.)
Analyseer de resultaten van een zelf gegeven toets en stel vast welke onderwijsdoelstellingen* voldoende en welke onvoldoende bereikt zijn. Ontwerp een
daarop passende remediërende activiteit die zich richt op het alsnog bereiken
van onvoldoende bereikte onderwijsdoelstellingen*.
(Opdracht bij indicator 4.4.3.)
Schrijf een Programma voor Toetsing en Afsluiting waarmee je voldoet aan
de wettelijke eisen betreffende het schoolexamen en het centraal examen
geschiedenis. Voorzie het PTA van een toelichting waarin je gemaakte keuzen
verantwoordt.
(Opdracht bij indicator 4.4.4.)
Vergelijk de examenpraktijk wat betreft geschiedenis in Nederland met die in
een ander land en stel op grond daarvan de zwakke en sterke punten van de
examenpraktijken in beide landen vast. Formuleer suggesties voor verbetering
van de examenpraktijk in Nederland.
* Bedoeld zijn doelstellingen zoals omschreven onder 4.1.
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3. Kennisbasis hbo-masteropleiding
maatschappijleer
Inleiding kennisbasis hbo-masteropleiding maatschappijleer

staat zijn om nieuwe eindexamenonderwerpen op een verantwoorde wijze te implementeren
en om een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van toetsen (en mogelijk indirect

1. Relatie met kennisbasis bachelor

het toetsbeleid). In landelijke discussies over nieuwe kerndoelen en eindexamenonderwerpen

De kennisbasis van de masteropleiding maatschappijleer bouwt voort op de kennisbasis van de

moet hij/zij met deze vakdidactische kennis een beargumenteerde visie kunnen formuleren.

bacheloropleiding. De meeste thema’s uit de kennisbasis voor de bachelor komen terug in de
domeinen van de kennisbasis van de masteropleiding. Voor alle (sub)thema’s uit de kennisbasis

3. Vakspecifieke masterkenmerken

van de bacheloropleiding geldt, dat ze worden verbreedt en verdiept in de kennisbasis van de

In de kolom ‘Omschrijvingen en toelichtingen’ is te zien dat de vakspecifieke onderwerpen op

masteropleiding. Dit wil zeggen dat thema’s in de masterfase nog eens aan de orde komen,

masterniveau op allerlei manieren met elkaar samenhangen. Er zijn talrijke verbindingen te

maar dan op een hoger niveau en met meer diepgang. Daarnaast zijn er – in het licht van het

leggen met andere (sub)domeinen; soms wordt expliciet verwezen naar een ander subdomein.

nieuwe programma ‘Maatschappijwetenschappen’ - nieuwe thema’s opgenomen, zoals: Religie,

De aanstaande eerstegraads docent zal deze verbindingen vanuit wetenschappelijke (verklarings)

Europa en Maatschappelijke ontwikkelingen (aspecten van modernisering).

bronnen moeten kunnen duiden. Daarom staat de bestudering van actuele – en waar opportuun
internationale – sociaalwetenschappelijke literatuur centraal.

Ten behoeve van de inzichtelijkheid van de doorlopende leerlijn bachelor-master heeft de
werkgroep ervoor gekozen om de opbouw van de categorieën uit de kennisbasis van de

Door middel van het opzetten en uitvoeren van een eigen praktijkonderzoek zal de aanstaande

bachelor met enkele wijzigingen over te nemen voor de kennisbasis van de master. Zo is er

docent voortaan in staat blijken te zijn om zijn/haar wetenschappelijke bagage te vertalen in

een apart kopje ‘Vraagstukken van ongelijkheid, sociale cohesie en identiteit’ en de invalshoek

een (semi-)academisch stappenplan voor onderwijsveranderingen.

van ‘verandering en vergelijking’ is uit elkaar gehaald.
Een aanduiding van het (master)kennisniveau wordt weergegeven in de kolom ‘Indicatoren

2. Vakspecifieke eisen bovenbouw havo/vwo

Masterniveau’.

Lesgeven aan de bovenbouw van havo/vwo stelt vakspecifieke eisen aan de daar werkzame
docent. Deze eisen komen terug in de kennisbasis voor de masteropleiding maatschappijleer en

4. Korte verantwoording gemaakte keuzes

daarbij zijn drie dimensies te onderscheiden. De eerste dimensie betreft de wetenschappelijke

Het formuleren van de kennisbasis van de masteropleiding maatschappijleer is een activiteit

grondslagen van en ontwikkelingen met betrekking tot het schoolvak op havo/vwo-niveau.

geweest van een werkgroep bestaande uit twee medewerkers, die beiden als docent/leraren-

De vakinhoudelijke kennis op havo/vwo-niveau wordt beschreven in de domeinen 2 tot en

opleider zijn verbonden aan de Fontys Lerarenopleiding te Tilburg.

met 7. De derde dimensie is te vinden in het domein 8 en betreft de vakdidactiek.
De masteropleiding maatschappijleer in Tilburg is de enige hbo-master maatschappijleer in
De wetenschappelijke grondslagen van het schoolvak worden met name gevormd door de

Nederland. Dat maakte het werk van de bovengenoemde lerarenopleiders niet eenvoudiger.

(basis)wetenschappen sociologie en politicologie. Deze disciplines bieden de aanstaande eerste-

Doordat er naast de (hbo)masteropleiding te Tilburg alleen universitaire opleidingen met een

graads docent diverse kernconcepten als handvaten om kritisch te kijken naar het eigen

totaal andere opleidingscurriculum zijn, hadden ze de facto geen enkel referentiepunt op het-

(school)vak, om de bronnen van het vak te analyseren op geldigheid en actualiteit en om na

zelfde niveau. Er zijn geen vergelijkbare curricula en dus ook geen hbo-master lerarenopleiders

te gaan of de kernconcepten adequaat worden toegepast in het maatschappijleerprogramma.

met wie de klus geklaard zou kunnen worden. Gezien de baaierd aan onderwerpen hadden de

De wetenschappelijke grondslagen vinden ook een basis in de wetenschapsfilosofische

genoemde docenten op enkele (deel)terreinen onvoldoende inhoudelijke kennis, zodat de

aspecten die in domein 1 aan de orde komen.

ondersteuning werd gezocht van directe collega’s die werkzaam zijn bij dezelfde opleiding.

De vakinhoudelijke kennis stelt de aanstaande eerstegraads docent in staat boven het niveau van

Het feit dat er geen andere vergelijkbare opleidingen zijn die een bijdrage hadden kunnen

de lesmethoden uit te stijgen. Met deze vakinhoudelijke bagage is de docent in staat om de

leveren aan deze kennisbasis, werd ervaren als een gemis. De kritische bevraging door het

havo/vwo-leerlingen uit te dagen met vragen die enig (pre-)academisch denkwerk van hen

legitimeringspanel verdient wellicht juist daarom extra aandacht.

vereisen, waardoor hun belangstelling voor (het analyseren van) complexe maatschappelijke
vraagstukken kan toenemen. Door het beheersen van de vakinhoudelijke kennis op masterniveau

De keuze van de masterspecifieke onderwerpen is gebaseerd op een vergelijking van:

zal hij/zij ook beter in staat zijn flexibel met de leerstof voor de bovenbouw om te gaan en zelf

•	Het bestaande curriculum van de masteropleiding aan de lerarenopleiding maatschappijleer

leerstof te arrangeren en/of te ontwikkelen.

te Tilburg;

•	het vernieuwde programma Maatschappijwetenschappen, ontwikkeld onder leiding van
De vakdidactische kennis brengt de masterstudent op een niveau, waarmee hij/zij niet alleen
in staat zal zijn om de ontwikkelingen in het maatschappijleeronderwijs voor de bovenbouw
te volgen, maar ook om een zinvolle bijdrage te leveren aan de visieontwikkeling op het vak
maatschappijleer op de eigen school en mogelijk in regionaal verband of in discussies binnen

prof. dr. Paul Schnabel (Sociaal en Cultureel Planbureau);

•	overige recente sociaalwetenschappelijke literatuur op de diverse deelterreinen
(subdomeinen);

•	nieuwe opvattingen over vakdidactiek en onderzoek in de masteropleiding.

bijvoorbeeld de vakvereniging. Op schoolniveau moet de aanstaande docent bijvoorbeeld in
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2. De stand van zaken bij de opleidingen
Wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen
1.1	Hoofd en kernconcepten van Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen
1.2
Benaderingswijzen
1.3
Burgerschap
1.4
Sociologische en politicologische kentheorie

43
43
43
43
43

Maatschappelijke ontwikkelingen
2.0
Modernisering
2.1
Processen van commodificatie
2.2
Processen van differentiatie
2.3
Processen van rationalisering
2.4
Processen van individualisering
2.5
Processen van domesticering
2.6
Processen van democratisering
2.7
Processen van globalisering

45
45
45
45
45
45
45
45
45

Staat en samenleving
3.1
Democratie en rechtsstaat
3.2
Politieke besluitvorming
3.3
Criminaliteit en veiligheid

47
47
49
51

Arbeid en verzorgingsstaat
4.1
Het moderne arbeidsbestel
4.2
De verzorgingsstaat

53
53
55

Sociale verschillen
5.1
Nederland als pluriforme samenleving

57
57

Cultuur en socialisatie
6.1
Socialisatie
6.2
Massamedia
6.3
Religie

59
59
61
63

Mondiale vraagstukken
7.1
Internationale betrekkingen
7.2
Europa 

65
65
67

Vakdidactiek
8.1
Doelen van Maatschappijleeronderwijs 
8.2
Concept-contextbenadering
8.3
Onderzoek van didactische praktijk
8.4
Vakspecifieke vaardigheden 
8.5
Ontwerpen van Maatschappijleeronderwijs
8.6
Onderzoeksvaardigheden

69
69
69
69
69
69
69
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2. De stand van zaken bij de opleidingen
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijvingen en/of toelichtingen

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

Vakdomein 1

1.1		Hoofd en kernconcepten van Maatschappijleer/
Maatschappijwetenschappen

Hoofd en kernconcepten Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen: kenmerken, functies, relaties en onderscheid tussen politicologische
en sociologische concepten.
Invalshoeken: vorming, binding, verhouding, verandering.
Theorieën betreffende de hoofdconcepten en kernconcepten.
De sociologische kernconcepten: sociale cohesie, politieke instituties,
sociale instituties, groepsvorming, cultuur, socialisatie/aculturatie,
identiteit, sociale gelijkheid, ongelijkheid, modernisering, individuali
sering, globalisering.
De politicologische kernconcepten: politieke instituties, representatie,
politieke socialisatie, ideologie, macht/gezag, conflict/samenwerking,
democratisering, staatsvorming.

De student kan de hoofdconcepten van Maatschappijwetenschappen toepassen
in verschillende contexten.

Beschrijf hoe de kernconcepten sociale cohesie en individualisering van
toepassing zijn in de ontwikkeling van de verzorgingsstaat.

De student kan de kernconcepten van Maatschappijwetenschappen beschrijven
en daarbij onderscheid maken tussen politicologische en sociologische concepten.

Beschrijf hoe in verschillende westerse landen verschillende visies op sociale
gelijkheid leiden tot meer of minder machtsafstand.

1.2			 Benaderingswijzen

De politiek-juridische, sociaaleconomische, sociaal-culturele en de
veranderings- en vergelijkende benaderingswijze.
Zie bachelor.

De student kan maatschappelijke problemen vanuit de verschillende benaderingswijzen analyseren en evalueren, en verbanden leggen tussen de verschillende
dimensies van een maatschappelijk probleem.

Hoe spelen verschillende dimensies van maatschappelijke vraagstukken een
rol in het vraagstuk van drugswetgeving?

1.3			 Burgerschap

Burgerschap als bron: formele en materiële aspecten, visies op,
doelstellingen, dimensies en typen van burgerschapseducatie.
Praktijken in vmbo, havo, vwo, mbo.
Europees burgerschap: kenmerken, visie, middelen en methoden;
burgerschapseducatie in andere Europese landen.

De student kan op basis ven een vergelijking van verschillende visies op
burgerschap beargumenteren welke posities in het maatschappelijk debat
ingenomen worden.

Welke visies op burgerschap zijn herkenbaar in het huidige publieke debat?

1.4			 Sociologische en politicologische kentheorie

Sociaalwetenschappelijke kennis: reconstructie of constructie van de
maatschappelijke werkelijkheid; rationalisme en empirisme; objectiviteit
en subjectiviteit; normatieve en waardevrije kennis; positivisme,
constructivisme en hermeneutiek.
De processen die gelden bij het vergaren van sociaalwetenschappelijke
kennis; rol en taak van onderzoek en onderzoeker.
Ethiek van verschillende soorten onderzoek.
Sociologische paradigma’s: functionalisme, conflicttheorieën,
interpretatieve benaderingen.
Politicologische paradigma’s: pluralisme, elitisme, neocorporatisme.

De student kan het verschil beschrijven tussen een rationalistische en empirische
benadering van sociaal wetenschappelijke kennis.

In hoeverre is sociaalwetenschappelijke kennis objectieve wetenschappelijke
kennis?

De student kan de kenmerken van verschillende sociologische en politicologische
paradigma’s beschrijven en de consequenties voor de analyse van maatschappelijke vraagstukken analyseren

Beschrijf de verschillen tussen drie sociologische paradigma’s en de consequenties van elke benaderingsvoor de analyse van maatschappelijke vraagstukken.

Wetenschappelijke grondslagen
en ontwikkelingen
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3
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijvingen en/of toelichtingen

Vakdomein 2

2.0		 Modernisering

Bouwstenen van het moderniseringsdenken (19e-eeuwse denkers).
Concept: fundamentele veranderingen op het gebied van economie,
politiek, cultuur en de maatschappij als geheel; ideaaltype; Gemeinschaft
en Gesellschaft (Tönnies).
Visies van onder anderen Durkheim, Marx, Weber, Simmel.

2.1			 Processen van commodificatie

De notie van vervreemdbaar privé-eigendom, de opkomst van het contract, de loonarbeid en de opkomst van de arbeidsmarkt als warenmarkt,
waarvan de betekenis expandeerde tot ver buiten de grenzen van de
lokale economie (Marx). Uitbuiting en vervreemding op nationaal en
internationaal niveau (Luxemburg).
Invloed op de cultuur; kolonisatie van de leefwereld (Habermas).

De student kan de verschillende trappen van ontwikkeling van het proletariaat
– in de visie van Marx - beschrijven aan de hand van een tekstfragment.

2.2		 Processen van differentiatie

Van mechanische naar organische solidariteit; toenemende systeem-,
functie- en taakdifferentiatie (Durkheim).
Differentiatie en sociale stratificatie: standen, sociale klassen; imitatie en
distinctie; het grote belang van cultureel kapitaal (Bourdieu).
Differentiatie en cohesie: integratie (Durkheim); socialisering (Parsons)
en anomie (Merton).

De student kan Durkheims hypothesen over integratie in diverse groeperingen
toepassen op de Nederlandse pluriforme samenleving.

2.3		 Processen van rationalisering

Onttovering van de wereld: secularisering en verwetenschappelijking;
religieuze bricolage.
Toenemende doelrationaliteit; afnemende belang van waarderationaliteit.
Ontstaan moderne, bureaucratische organisatie (Weber); de werknemer
als organisatiemens; kolonisatie van de leefwereld.

De student kan uitleggen op welke wijze de protestantse ethiek en het ontstaan
van een kapitalistische geest voeding hebben gegeven aan het rationaliseringsproces.

2.4		 Processen van individualisering

Afhankelijkheid van directe omgeving naar abstracte anonieme verbanden;
van collectieve naar individuele identiteit; bevrijding en vervreemding;
optimisme (Maslov; de Erlebnissgesellschaft van Schulze) en pessimisme
(Lasch, Sennett, Inglehart).

De student kan het begrip Erlebnisgesellschaft plaatsten binnen de discussies
rond nieuwe spiritualiteit en post seculiere cultuur.

Hoe uit de religieuze individualisering zich bij jongeren? Illustreer dit met
gegevens uit het SCR.

2.5		 Processen van domesticering

Het temmen van natuurlijke en biologische krachten:
-	op individueel niveau: civilisatie en normalisatie; toenemende beheersing en kanalisering van emoties (Elias), disciplinering (Foucault);
-	op niveau van samenleving: toenemende afhankelijkheid van techno
logische beheersingssystemen; risicomaatschappij (Beck).

De student kan beargumenteren of hij de ideeën van Foucault met betrekking
tot de disciplinering van de burger bevestigd ziet in het moderne arbeidsbestel.

Uit de gegevens van het SCR is een beeld af te leiden van de gevolgen die de
veranderingen in de tijdsbesteding en consumptie hebben voor de identiteit
van mensen in de moderne samenleving.
Welke van de onderstaande sociologische visies op modernisering sluiten
volgens jou het duidelijkst aan op dit beeld van de moderne mens?
Beargumenteer je antwoord!
-	de visies van Weber en Habermas op rationalisering en identiteit;
-	de opvattingen van Elias over uitbreiding van het civilisatieproces en
de gevolgen voor de identiteit;
-	de visie van Foucault op disciplinering en persoonlijke identiteit.

2.6		 Processen van democratisering

Theocratische staatsleer, natuurrecht, charters (onder meer Magna
Carta), opkomst soevereine staat; interne en externe soevereiniteit.
Maatschappelijk contract; wording klassiek liberale (legaliteitsbeginsel,
machtsverdeling, grondrechten, rechterlijke controle), democratische
(algemeen kiesrecht) en sociale rechtsstaat.

2.7		Processen van globalisering

Proces van toenemende interdependentie tussen (integratie van) landen,
organisaties en mensen op economisch, politiek, cultureel (media, mensenrechten) gebied als gevolg van internationale arbeidsdeling, technologische
innovaties en toenemende vrijhandel. Veranderende betekenis van
natiestaat en burgerschap.

Maatschappelijke
ontwikkelingen
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Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

Toon aan dat secularisatie - als een proces van differentiatie en verzuiling –
(ook) als een proces van dedifferentiatie (ofwel integratie) kan worden opgevat.
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Vakdomein 3

3.1		Democratie en rechtsstaat

3.1.1		Vraagstukken van ongelijkheid, sociale cohesie en identiteit
Verhouding: politieke participatie en democratie; politieke participatie
relateren aan persoonskenmerken (waaronder sekse, etniciteit, leeftijd en
opleidingsniveau). Macht en invloed.

De student is in staat een globaal beeld te geven van de omvang van de politieke
participatie (zowel de conventionele als de niet-conventionele) in Nederland,
naar sekse, etniciteit, opleidingsniveau en sociale klasse.

Politieke stromingen als de sociaaldemocratie pleiten in het belang van de
democratie traditioneel voor een verhoging van de politieke participatie.
De SP is voor het opnieuw invoeren van de opkomstplicht bij de verkiezingen.
-	In hoeverre zou één van de doelstellingen van het vak maatschappijleer
de bevordering van de politieke participatie moeten zijn?
-	Geef je standpunt in deze met argumenten onderbouwd. Verwerk in je
antwoord je visie op de relatie tussen democratie en politieke participatie.

De student is in staat enkele mogelijke betekenissen van maatschappelijke
ontwikkelingen (individualisering, informatisering, internationalisering,
informalisering, intensivering; oftewel de vijf i’s) voor de Nederlandse
parlementaire democratie in kaart te brengen.

Het aantal Nederlanders dat lid is van een politieke partij is al enkele decennia
aan het dalen. De vraag is zelfs of politieke partijen in de parlementaire democratie nog toekomst hebben.
-	Leg een relatie tussen het afnemende ledental van politieke partijen in ons
politieke bestel enerzijds en de maatschappelijke veranderingen van de
laatste 50 jaar anderzijds.

3.1.3 Internationale vergelijking
Vergelijking parlementaire democratieën in verschillende landen.

De student is in staat een schets te geven van de kenmerken van de politieke
stelsels in de ons omringende landen.

In de discussie over de vernieuwing van het Nederlandse politieke stelsel
wordt het Duitse politieke systeem soms als voorbeeld genoemd.
-	Noem twee voor- en nadelen van de invoering in Nederland van een
kiesdrempel van 5%.
-	Idem voor wat betreft de invoering van een gemengd systeem van even
redige vertegenwoordiging en een districtenstelsel, waarbij de kiezer twee
stemmen mag uitbrengen.

3.1.4 Actoren en rechtsstatelijke (juridische) principes
Landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden;
regering en parlement; de rechterlijke macht; de vierde macht; media;
politieke partijen; burger(s); pressie-/belangengroepen.
VN; Europese Unie; Raad van Europa; Europese Hof voor de rechten van
de Mens.
De beginselen van de rechtsstaat:
- verankerd in de Grondwet en internationale verdragen (EVRM);
-	uitgewerkt in wetgeving en rechtspraak.
De leer van de volkssoevereiniteit; scheiding van machten (Trias Politica);
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht; het legaliteitsbeginsel;
rechtsbescherming.
Onderscheid: staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en civielrecht.
Rechten en plichten, grondrechten, mensenrechtenverdragen. (Zie ook
7.1)

De student kan verwoorden waarom er een spanningsveld is tussen de
beginselen van democratie en die van de rechtsstaat.

De Leidse jurist en historicus Thierry Baudet stelt in een artikel ‘De gespannen
verhouding tussen mensenrechten en rechtsstaat’ (NRC) dat ‘mensenrechten’
in wezen de rechtsstaat ondermijnen. “Wie voor de rechtsstaat is, kan niet
tegelijkertijd voor ‘mensenrechten’ zijn.’ Hij doelt hier met name op de rol van
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat in zijn uitspraken geregeld
de zelfbeschikking van staten ‘overruled’ en daarmee een fundamenteel principe
van rechtsstatelijkheid zou aantasten.
- Zet de belangrijkste principes van de rechtsstaat op een rij.
-	In hoeverre ben je het eens met de opvatting van Baudet dat supranationale
toetsing door het Europees Hof de rechtsstaat aantast? Geef argumenten
voor en tegen.

3.1.5 Politiek, macht en invloed
Theorieën over macht en invloed; democratie in formele en materiële zin.
Tekorten democratie (algemeen; Nederland; EU).
Het subsidiariteitsbeginsel binnen Nederland en in de relatie EU-Nederland.

De student kan het onderscheid uitleggen tussen democratie in formele en
democratie in materiële zin.

Geef argumenten voor en tegen de stelling dat een democratie in formele zin
een voorwaarde is om te komen tot een democratie in materiële zin.

3.1.6 Stromingen, theorieën en visies
De economische theorie van de democratie (overlegdemocratie; representatieve democratie); de theorie van het democratisch elitisme; de pacificatietheorie.
Liberale, christendemocratische, sociaaldemocratische visie op democratie.
Het corporatisme; fascisme; communisme.

De student kan de verschillende democratitheorieën plaatsen in de liberaal
individualistische respectievelijk de sociaalcollectivistische visie.

In de klassieke definitie van democratie wordt democratie als een ideaal
omschreven, Dit is een zogenoemde normatieve definitie van het begrip.
Schumpeter is een voorbeeld van iemand die een empirische beschrijving van
het begrip geeft: Democratie is een methode waarbij individuen de beslissingsmacht verkrijgen door middel van een concurrentiestrijd om de stemmen van
de burgers.
-	Geef met argumenten omkleed aan naar welke definitie van democratie je
voorkeur uitgaat.

3.1.7 Beleid: regels, effecten en dilemma’s
Spanningsveld tussen:
- democratie en rechtsstaat;
- rechtsorde en rechtsstaat (bestrijding criminaliteit enerzijds en rechten
van verdachten, recht op privacy anderzijds).
Populisme en democratie; democratie en burgerlijke ongehoorzaamheid;
grondrechten en universaliteit.
Relativistische of weerbare democratie.

Zie elders

Staat en
samenleving

Binding + vorming: politieke representatie en representativiteit. Politieke
socialisatie (zie 6.1.1).
3.1.2 Verandering
Geschiedenis
De oorsprong van de idee der democratie.
Processen van modernisering
Democratisering/individualisering: toekomst van de democratie in relatie
tot modernisering.
Differentiatie: vraagstukken van duurzaamheid en sociale ongelijkheid.
Domesticering: technologische veranderingen/ internetrevolutie en de
(on)mogelijkheden voor democratische vernieuwing.
Globalisering.
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3.2		 Politieke besluitvorming

3.2.1 Vraagstukken van ongelijkheid, sociale cohesie en identiteit
Verhouding: politiek en het verdelingsvraagstuk; politieke participatie
relateren aan persoonskenmerken (waaronder sekse, etniciteit, leeftijd en
opleidingsniveau). Internationale invloeden.

Zie elders

Welke argumenten pro en contra kun je geven ten aanzien van voorstellen om
voor vrouwen in politieke organen quota in te stellen?

De student is in staat enkele verschillende opvattingen over representatie en
representativiteit en over de verschillende mogelijke relaties tussen kiezer en
gekozene te verwoorden.

Onder meer Hoogerwerf (in: Politiek als evenwichtskunst) heeft ooit gepleit
voor een zogenaamde representatieve bureaucratie, d.w.z. een ambtenaren
apparaat dat qua politieke voorkeur en sociale herkomst (zo) representatief
(mogelijk) is voor de gehele bevolking.
- Welke voor- en nadelen heeft een dergelijke representatieve bureaucratie?
-	Betrek in je antwoord de rol van de bureaucratie in het politieke besluitvormingsproces.

Staat en
samenleving

Binding: afnemende politieke betrokkenheid en sociale cohesie. Conflict
en samenwerking. Politiek en collectieve actieproblemen. Free riders
gedrag.
Representatie en representativiteit
Vorming: politieke socialisatie relateren aan persoonskenmerken
(waaronder sekse, etniciteit, leeftijd en opleidingsniveau; zie ook 6.1.1).
3.2.2 Verandering
Prisoner’s dilemma; toenemende bureaucratie.
Processen van modernisering
Rationalisering: veranderde politieke opvattingen en politieke cultuur;
veranderend stemgedrag en verklaringen; opkomst populisme.
3.2.3 Internationale vergelijking
Globalisering; integratietheorieën; neorealisme en neoliberalisme; globalisering en governance. Supranationalisme; Europese integratie; besluitvorming in EU. (Zie ook 6.2)
3.2.4 Actoren en rechtsstatelijke (juridische) principes
Actoren waaronder burgers, overheid, regering/ kabinet, parlement, ambtenaren, politieke partijen, belangen- en pressiegroepen, poortwachters,
media, lobbygroepen, gemeenten, provincies, waterschappen. Europese
en andere internationale organen.
Grondrechten en universaliteit.

De student kan verklaren hoe in verschillende politieke stelsels de macht van
politieke partijen kan verschillen.

3.2.5 Politiek, macht en invloed
Legitimiteit van macht; macht, waarden en belangen; de macht van partijen
in verschillende politieke stelsels; elitisme en pluralisme. Macht van de
media; machtsonderzoek.
Staat en overheid; macht, gezag en invloed. Politieke cultuur en politieke
systemen. Politiek gedrag. Politieke representatie en democratie.

Zie 3.1.5

Leg het verschil uit tussen legaliteit en legitimiteit.
Waarom levert, zeker vanaf de jaren zestig, legaliteit niet meer automatisch
legitimiteit op?
Welke argumenten voor en tegen het bestaan van een legitimiteitscrisis
(van de overheid) kun je noemen?

3.2.6 Stromingen, theorieën en visies
Theoretische, empirische, normatieve, vergelijkende politicologie.
Politieke stromingen, ideologieën en politieke cultuur. Rechtvaardigheidstheorieën.
Overheid en markt; (post-) materialisme.
Confessionalisme, liberalisme, socialisme, ecologisme, feminisme,
fascisme, corporatisme.
Besluitvormingsmodellen: systeemmodel, beleidsprocesmodel, barrièremodel.
3.2.7 Beleid: regels, effecten en dilemma’s
Politieke orde. Nationale staat, rechtsstaat, verzorgingsstaat.
Poldermodel, regeerakkoord, bureaucratie, functieverlies van partijen.
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Leg uit waarom onze overlegdemocratie (poldermodel) een aantasting kan
betekenen van het beginsel van het primaat van de politiek.
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3.3		 Criminaliteit en veiligheid

3.3.1 Vraagstukken van ongelijkheid, sociale cohesie en identiteit
Verhouding: criminaliteit relateren aan persoonskenmerken (waaronder
sekse, etniciteit, leeftijd, opleidingsniveau), klassenjustitie; witteboordencriminaliteit.

De student kan aantonen dat criminaliteit zowel een positief ( integratief) als
een negatief (desintegratief) effect kan hebben op de sociale cohesie.

De samenleving kan op verschillende manieren op criminaliteit reageren. In de
literatuur worden in dit verband verschillende scenario’s genoemd, waaronder
het integratie- en het desintegratiescenario.
-	Leg uit waarom criminaliteit niet altijd een bedreiging van de sociale cohesie
hoeft te zijn en geef daarbij een tweetal voorbeelden.

3.3.2 Verandering
Processen van modernisering
Rationalisering: relativiteit van het begrip ‘criminaliteit’; veranderde
opvattingen het strafbaar stellen van gedragingen en over strafsoort en
strafmaat; dader- of slachtoffergerichtheid in het strafrecht.

De student kan een overzicht geven van maatregelen die de positie van het
slachtoffer in het strafrecht proberen te versterken.

Noem een tweetal voorbeelden waaruit blijkt dat de positie van het slachtoffer
in het strafproces de laatste jaren is versterkt.

3.3.3 Internationale vergelijking
Strafrechtssystemen; beleidsverschillen.

De student kan uitleggen waarom een vergelijking tussen landen als het gaat
om de omvang van de criminaliteit complicaties met zich meebrengt.

3.3.4 Actoren en rechtsstatelijke (juridische) principes
Regering en parlement; politieke partijen.
Ministerie van justitie, rechterlijke macht (zittende en staande magistratuur,
het OM, College van Procureurs-generaal; officier van justitie); politie en
marechaussee; daders en slachtoffers; advocatuur; slachtofferhulp;
media.
Gevangeniswezen, TBS-klinieken, ISD (inrichtingen stelselmatige daders),
reclassering.
Scheiding van machten; onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.
Legaliteitsbeginsel (nulla poena sine lege); het ne bis in idem-beginsel;
de onschuldpresumptie;
rechten van de verdachte.
Het strafrecht als ultimum remedium.

De student kan aan de hand van een actueel voorbeeld de spanning tussen de
beginselen van de rechtsstaat enerzijds en de al dan niet terechte behoefte
aan meer veiligheid anderzijds beschrijven.

In haar boek Crisis in de rechtstaat (2004) haalt Britta Böhler (advocaat en
tegenwoordig ook Kamerlid) de toenmalige minister van Justitie Donner aan
die op 25.10.2003 in Trouw het volgende zegt: “Verdachten worden echt niet
geboren met allerlei rechten. Wat is nog recht als je moet kiezen tussen enerzijds de bescherming van verdachten en anderzijds de bescherming van de
samenleving tegen mensen die misdrijven willen plegen? Je kunt de overheid
toch niet met de handen op de rug tegen de criminaliteit laten vechten?“
Böhler wijst op de paradox dat de roep om veiligheid uiteindelijk ten koste zal
gaan van de rechtsstaat, de belangrijkste garantie van onze veiligheid.
-	Geef een tweetal argumenten vóór en twee argumenten tegen de bewering
van Donner.

3.3.5 Politiek, macht en invloed
Criminaliteit als benoemd gedrag, door de wetgever strafbaar gesteld
gedrag.
Selectiemechanismen in strafbaarstelling. Vervolging en bestraffing.
Rol publieke opinie; relatie met rechtsvorming.

De student kan de oorzaken noemen van de (verschillende vormen van)
ongelijke behandeling in de strafrechtspleging.

De strafrechtspleging wordt wel eens een afvalrace genoemd. Slechts een
klein deel van de totale criminaliteit wordt uiteindelijk bestraft.
-	Noem een vijftal selectiemomenten die zich in de strafbaarstelling,
vervolging en bestraffing voordoen.
- Geef bij elk van deze selectiemomenten een korte toelichting.

De student kan theorieën uitwerken die een samenhang kunnen verklaren tussen
de relatief sterke stijging van criminaliteit in Nederland en de veranderingen in
de Nederlandse samenleving.

Veelplegers en criminele jongeren zouden volgens onderzoekers meer op
maat (of persoonsgericht) moeten worden bestraft. Maatwerk in de sanctietoepassing zou ook de kans op recidive verlagen. Door niet langer te kiezen
voor een delictgebonden, maar voor een persoonsgebonden aanpak zouden
sancties en nazorg effectiever zijn. In het strafrecht spelen verschillende
theorieën over de rechtvaardiging van straf een rol (straftheorieën). Zo wordt
onderscheid gemaakt tussen absolute, relatieve en verenigingstheorieën.
-	Bij welke van deze theorieën sluit een persoonsgebonden aanpak het
meeste aan? Licht je antwoord toe.

Staat en
samenleving

Binding: criminaliteit als bedreiging van de cohesie of als barometer van
de mate van cohesie.
Vorming: socialisatie en criminaliteit (zie ook 6.1.1).

Veiligheid als overheidstaak. Verhouding wetgever - rechter in rechts
vorming.
3.3.6 Stromingen, theorieën en visies
Straftheorieën (absolute, relatieve en verenigingstheorieën; speciale
en generale preventie; vergelding; voorkoming van eigenrichting).
Verklaringstheorieën m.b.t. de oorzaken van criminaliteit (macro,
meso, micro):
-	Het psychologisch perspectief: biosociale verklaringen en leertheorieën
(sociaal leren; differential association);
-	Het sociologisch perspectief: theorieën over maatschappelijke achterstanden (anomie; strain; de delinquente subcultuur; theorie van Cloward
en Ohlin; verzetstheorie; ecologische verklaring);
kritische criminologie (criminalisering; labelling; reintegrative shaming);
de socialecontroletheorie; de gelegenheidstheorie; de rationelekeuze
theorie.

Welke visie hebben de abolitionisten op het strafrecht? Leg een relatie tussen
deze visie en de labelingtheorie

Visies op de rol van het strafrecht (abolitionisme; de legitimiteit van het
strafrecht; verhouding tussen strafrecht en morele normen in de samenleving; strafrecht als ultimum remedium).
3.3.7 Beleid: regels, effecten en dilemma’s
Het formele en materiële strafrecht; straffen (hoofd- en bijkomende
straffen) en maatregelen, de OM-afdoening (strafbeschikking).
Repressie en/of preventie en soorten preventie (dadergerichte, situationele
en slachtoffergerichte preventie).
Omvang van de criminaliteit (geregistreerde en niet-geregistreerde
criminaliteit; dark number; politiestatistieken; slachtoffer- en selfreportstudies).
Soorten criminaliteit (vermogens-, geweldscriminaliteit, enzovoorts.)
Huizen van Bewaring, gevangenissen, TBS-klinieken, ISD.
Recidive; bestrijding van criminaliteit en grondrechten van de burger
(privacy; onschendbaarheid van persoon; opsporingsmethoden);
criminaliteit en rechtsstaat.
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De student kan de verschillende manieren waarop de overheid aan preventie
doet beschrijven.
De student kan aantonen dat het moeilijk is de effecten van zwaardere straffen
te onderzoeken.

Onderzoekers concluderen dat verhoging van de pakkans een generaal
preventieve werking heeft.
-	Noem twee theorieën over de oorzaken van criminaliteit die verklaren
waarom verhoging van de pakkans een generaal preventieve werking heeft.
- Welke verklaring geven die theorieën voor die preventieve werking?
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4.1			 Het moderne arbeidsbestel

4.1.1		 Vraagstukken van ongelijkheid, sociale cohesie en identiteit
Verhouding: sociaaleconomische participatie relateren aan persoons
kenmerken (waaronder sekse, etniciteit, leeftijd en opleidingsniveau).
Deze analyse koppelen aan sociale stratificatie, sociale klasse, segmen
tering van de arbeidsmarkt, segregatie (sekse-, functie-, beroepen-).

De student kan aangeven hoe onderwijs een rol speelt in het vergroten of
verkleinen van sociale ongelijkheid en kan daarbij uitleggen wat onder de
reproductiethese en de meritocratietheorie wordt verstaan.

Uit onderzoeken blijkt, dat in vrijwel alle gevallen een herverdeling van taken
tussen mannen en vrouwen in principe mogelijk is. Waarom gaat de herverdeling van arbeid en zorgtaken trager dan sommigen hopen?
-	Geef tenminste drie sociaaleconomische en drie sociaal-culturele factoren
voor deze ‘trage’ herverdeling van arbeid en zorgtaken op de verschillende
niveaus (micro-, meso- en macro-niveau). Geef telkens een korte toelichting
en illustreer je betoog met SCP-gegevens.

Arbeid en
verzorgingsstaat

De student kan aan de hand van teksten processen van segmentering van
de arbeidsmarkt en van seksesegregatie illustreren.

Binding: het verschijnsel economische integratie en de factoren die een
rol spelen in de economische integratie van onder meer migranten vanuit
verschillende invalshoeken (netwerk- en assimilatietheorie, de notie van
etnische niches).
Vorming: milieu- en seksespecifieke socialisatie (zie 6.1.1).
4.1.2 Verandering
Geschiedenis van de arbeid(sdeling)
Het ontstaan van het moderne arbeidsbestel: veranderingen in de organisatie en arbeidsverdeling als gevolg van de snelle verbreiding van de
machinale, fabrieksmatige productie; industrialisatie; het tayloristische
en fordistische organisatiemodel; en recente ontwikkelingen m.b.t. de
arbeidsorganisatie (rationalisering), de verhoudingen (collectivisering en
institutionalisering), de arbeidsmarkt (regulering); opkomst zzp-er.

De student kan de (naoorlogse) ontwikkelingen in de beroepenstructuur,
de allocatieprocessen op de arbeidsmarkt en de arbeiderscultuur schetsen,
alsmede hun invloed op sociale ongelijkheid.
De student geeft aan op welke wijze de invoering en verbreding van het tayloristische en fordistische organisatiemodel heeft bijgedragen tot zowel de groei
van midden- en hogere beroepen en functies als die van lagere beroepen.

Processen van modernisering
Differentiatie: systeem- en taak- (Durkheim).
Commodificatie: arbeidswaardeleer (Marx); status en leefstijl (Weber).
Rationalisering: bureaucratisering van de staat (Weber).
4.1.3 Internationale vergelijking
Globalisering van de arbeid en de visies daarop, w.o. de kolonialismethese
van Luxemburg, de wereldsysteemtheorie van Frank, Galtung en Wallerstein,
de mondialiseringsthese van Reich en Klein.

Meer vrouwen verrichten betaald werk. Verder combineren meer vrouwen en
ook steeds meer mannen hun werk (en vrije tijd) met huishoudelijke taken.
-	In hoeverre is uit het bronnenmateriaal op te maken dat er sprake is van
rationalisatie van het huishouden?
-	Zie je in de veranderingen in de besteding van tijd een ontwikkeling naar
communicatieve rationaliteit, dus een ondersteuning van de theorie van
Habermas? Of zijn uit de gegevens argumenten af te leiden, waarmee je de
kritiek op de theorie van Habermas over communicatieve rationaliteit kunt
staven? Beargumenteer je antwoord.
-	In hoeverre verwijzen de auteurs van het SCR naar de gevolgen van de
(ongelijke) verdeling tussen mannen en vrouwen van betaald werk en
huishoudelijke taken voor de seksesegregatie van de arbeidsmarkt?

De student kan in een betoog de verschillende (historisch-materialistische)
visies op de gevolgen van de globalisering van de arbeid van kritische noten
voorzien.

Internationalisering is een van de kenmerkende ontwikkelingen in het
moderne arbeidsbestel. De theorie van de dubbele arbeidsmarkt voegt
meerdere fundamentele inzichten toe aan het internationaliseringsproces.
- Noem deze en leg uit wat ermee wordt bedoeld.

De student kan de verschillen aangeven tussen Van Heeks visie op de
structuur van sociale ongelijkheid in de naoorlogse, hooggeïndustrialiseerde
samenleving en die van klassieke sociologen als Marx, Durkheim en Goldthorpe.

Geef aan dat Van Heek een nadrukkelijk verband legt tussen enerzijds
industrialisering en anderzijds onderwijs- en allocatieprocessen volgens het
meritocratiebeginsel.

4.1.4 Actoren en rechtsstatelijke (juridische) principes
Overheid, werkgever en werknemer, werkgevers- en werknemersorganisaties, SER, St. van de Arbeid, uitvoeringsorganen sociale zekerheid,
particuliere sector, politieke partijen en sociale bewegingen.
Sociale grondrechten, recht op vereniging, recht op collectieve actie.
4.1.5 Politiek, macht en invloed
De machtsrelaties tussen overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties
binnen de arbeidsverhoudingen.
4.1.6 Stromingen, theorieën en visies
Sociologische visies van onder anderen Van Heek; de reproductie- en de
meritocratiethese; het klassieke historisch-materialisme van Marx (klassentegenstellingen, vervreemding), de integratiethese van Durkheim (van
mechanische naar organische solidariteit), het klassenschema van
Goldthorpe.
4.1.7 Beleid: regels, effecten en dilemma’s
Ontslagrecht; terugtrekkende overheid.
Zie verder 4.2.
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4.2		 De verzorgingsstaat

4.2.1 Vraagstukken van ongelijkheid, sociale cohesie en identiteit
Verhouding + binding: de functies van de verzorgingsstaat en de span
ningen tussen de beleidssectoren op het terrein van:
- verzorgen: dubbele zorgkloof, (in)formele zorg
- verzekeren;
- verheffen: onderwijs, arbeidsmarkt;
-	verbinden: inkomstenverdeling relateren aan persoonskenmerken
(waaronder sekse, etniciteit, leeftijd en opleidingsniveau). Relatie SESarbeidsmarkt-verzorgingsstaat (inkomen, macht, status, mobiliteit,
belangen).
Bekendheid met instituties van de verzorgingsstaat.

De student kan de instituties van de verzorgingsstaat analyseren op basis van
de onderscheiden functies van de verzorgingsstaat en kan die functies ook
met elkaar verbinden.

Het kabinet Rutte heeft plannen om het ‘langstuderen’ te ontmoedigen. Zowel
de langstudeerders als de onderwijsinstellingen kunnen een boete tegemoet
zien als studenten te lang doen over hun studie, aldus de voornemens.
-	In hoeverre blijkt uit deze kwestie, dat er een spanningsveld is tussen de
diverse functies van de verzorgingsstaat?

De student kan de historische ontwikkeling van de meritocratische samenleving
beschrijven en kritisch beschouwen vanuit het perspectief van rechtvaardigheid
en de functies van de verzorgingsstaat.

“Wat de toekomst van de verzorgingsstaat betreft, zal er eerder sprake zijn
van een reconstructie dan van een ontmanteling.”
- Op grond van welke argumenten komt deze spreker tot deze opmerking?
-	Geef daarbij ook voorbeelden van de hedendaagse problemen van de
Nederlandse verzorgingsstaat op economisch en sociaal-cultureel gebied.

De student is in staat om in- en externe ontwikkelingen die de toekomst van de
verzorgingsstaat kunnen/ zullen beïnvloeden te beschrijven en te doordenken
op hun consequenties.

-	Welke algemene ontwikkelingstendens vertonen de West-Europese verzorgingsstaten? Benoem de verschillende fasen en geef kort een karakteristiek.
-	Geldt deze ontwikkeling ook voor verzorgingsstaten in (voormalige)
derdewereldlanden? Licht je antwoord toe.

Arbeid en
verzorgingsstaat

Vorming: milieu- en seksespecifieke socialisatie (zie 6.1.1).
4.2.2 Verandering
Geschiedenis van de verzorgingsstaat:
Van armenzorg (19e eeuw) naar verzorgingsstaat; fasen in West-Europa
(zie ook 2.6).
Processen van modernisering
Differentiatie: sociaal-culturele -.[
Individualisering: een zorgeloze of zachtmoedige samenleving.
4.2.3 Internationale vergelijking
Economische internationalisering; economische (en politieke) integratie
in Europa.
Verschillende typen verzorgingsstaten (Europa en de wereld).
4.2.4 Actoren en rechtsstatelijke (juridische) principes
Overheid, werkgever en werknemer, werkgevers- en werknemersorganisaties, SER, uitvoeringsorganen sociale zekerheid, particuliere sector,
politieke partijen en sociale bewegingen.
Sociale grondrechten, recht op vereniging, recht op collectieve actie.
4.2.5 Politiek, macht en invloed
Visies/standpunten van politieke partijen, linkse en rechtse kabinetten
m.b.t. inrichting van de verzorgingsstaat en de mate van overheidssturing.
Invloed sociale partners.
4.2.6 Stromingen, theorieën en visies
Theorieën van Esping-Andersen en Abrahamson.
De modellen volgens Bismarck en Beveridge.
Ideologische stromingen.

De student kan aangeven op welke wijze de ideeën van Bismarck en Beveridge
met betrekking tot sociale zekerheid terug te vinden zijn in het doe-het-zelfmodel van de socioloog Paul de Beer.

4.2.7 Beleid: regels en effecten
Spanning tussen de functies van de verzorgingsstaat.
Uitkomsten van het vigerende sociaaleconomische beleid (arbeidsmarkt
en sociale zekerheid).

De student kan de belangrijke conclusies uit de meest actuele WRR-rapporten
relateren aan het spanningsveld tussen de functies van verzorgingsstaat.
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5.1			 Nederland als pluriforme samenleving

5.1.1		 Vraagstukken van ongelijkheid, sociale cohesie en identiteit
Pluriforme samenleving: verschillen tussen maatschappelijke groepen
o.b.v. milieu/opleidingsniveau, sekse, etniciteit, geloof, politieke identiteit
en participatie.
Breder dan multiculturele samenleving!

De student kan met behulp van het Jaarrapport Integratie een korte schets
maken van de positie van diverse etnische groepen in Nederland op het terrein
van onderwijs en arbeidsmarkt.

-	Maak een analyse van de oorzaken van de positie van allochtone/vrouwelijke
leerlingen in het onderwijs.
Maak hierbij gebruik van het ‘Positieverwerving/ positietoewijzing’-schema
van R. Penninx.
-	Beschrijf de mate van scheefheid van de Nederlandse samenleving vanuit
de invalshoek van etniciteit/ sekse aan de hand van het bronmateriaal.

Verhouding: sociaaleconomische positie (bijvoorbeeld arbeid, onderwijs,
woningmarkt); open/gesloten samenleving; mate van scheefheid en sociale
mobiliteit; sociale afstand tussen de groepen; positietoewijzende en positieverwervende factoren; verschillen in politieke participatie tussen groepen
(burgerschap; invloed/ macht).

De student kan de mate van openheid van de Nederlandse samenleving vanuit
de invalshoek van etniciteit beschrijven aan de hand van de mate van mobiliteit
en de mate van sociale afstand, gebruikmakend van SCP-gegevens over
onderwijs, arbeidsmarkt en demografie.

De openheid van een samenleving omvat de mate van mobiliteit en de mate
van sociale afstand.
-	Beschrijf de mate van openheid van de Nederlandse samenleving vanuit de
invalshoek van etniciteit/ sekse aan de hand van het bronmateriaal.

Sociale
verschillen

Binding: sociaal/etnisch culturele positie; cultuur; stereotypen, vooroordelen en discriminatie; diversiteit en multiculturalisme; sociale gebondenheid; ruimtelijke integratie (segregatie, ghettovorming, etnische enclaves).

‘Identiteit’ is een problematisch begrip.
-	Welke rol speelt dit begrip in het proces van sociale categorisering in onze
pluriforme samenleving? Illustreer dit met actuele voorbeelden.

Vorming: identiteit en etniciteit; sociale categorisering, rolverwachtingen,
zijnsoordeel. Milieu- en seksespecifieke en levensbeschouwelijke socialisatie (zie 6.1.1).
5.1.2 Verandering
Geschiedenis van de pluriforme samenleving:
verzuiling, pacificatie begin 20e eeuw;
Hoe zijn de verschillen tussen groepen ontstaan? Factoren (arbeidsdeling,
macht) en actoren (sociale klassen; mannen/ vrouwen; migranten; gevestigden en buitenstaanders)

De student kan beargumenteren dat het spanningsveld tussen economy en
society terug te vinden is in het Nederlandse overheidsbeleid vanaf WO II ten
aanzien van migratie.

Laat met behulp van gegevens uit het bronmateriaal zien, dat het spanningsveld tussen economy en society terug te vinden is in het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van migratie.

Processen van modernisering
Differentiatie en sociale stratificatie.
Rationalisering: veranderde mening over migratievraagstukken en de
invloed van omgevingsfactoren; gerichtheid op eigen (etnische) groep of
op de samenleving.
Commodificatie: nationaal en internationaal.
Democratisering: toegenomen mogelijkheden van politieke participatie
voor burgers en (etnische) instituties.
Globalisering: arbeid, beleid en onderzoek.
5.1.3 Internationale vergelijking
Mondiale ongelijkheid; migratie als mondiaal probleem, circulaire migratie.
Het Europese asielbeleid; multilevel governance.

De student kan aan de hand van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie en Europese richtlijnen de status van langdurig ingezeten
onderdanen van derde landen in de lidstaten van de Europese Unie uitleggen.

5.1.4 Actoren en rechtsstatelijke (juridische) principes
Overheid, particuliere organisaties, etnische en culturele belangen
groeperingen, politieke partijen, burger/ individu, media.
Grondwettelijk gewaarborgde gelijke behandeling in gelijke gevallen,
vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, godsdienstvrijheid.
5.1.5 Politiek, macht en invloed
De mate van participatie (onder meer politiek, maatschappelijk, economisch) van de verschillende groeperingen in Nederland (o.b.v. sociale
klasse, etniciteit, sekse).
5.1.6 Stromingen, theorieën en visies
Reproductie- en moderniseringsvisie op emancipatie (sociale klasse) in
het licht van het statusverwervingsmodel.
Sociologische visies op assimilatie en integratie in 20e eeuw (o.a. Chicago
School).

De student kan de begrippen identiteit, assimilatie en integratie definiëren en
het problematische karakter ervan uitleggen.

In de jaren ’20 van de 20e eeuw verschenen in de VS de eerste studies over
assimilatie en integratie van de hand van de Chicago School.
- Bespreek de drie klassieke assimilatietheorieën en de drie kritieken daarop.
-	Toets de houdbaarheid van deze theorieën aan actuele gegevens uit het
Jaarboek Integratie.
-	Past de theorie van Esser bij de gegevens over de integratie van Turken in
de Nederlandse samenleving?
-	Welke theorie komt volgens jou ‘als beste uit de bus’? Onderbouw je antwoord.

5.1.7 Beleid: regels, effecten en dilemma’s
Het vreemdelingenbeleid: naturalisatie, inburgering; politieke integratie;
spanningen en dilemma’s.
Het integratiebeleid: de doelen, spanningen en effecten op het terrein
van sociale en ruimtelijke integratie (onderwijs, werk, wonen): maatschappelijke participatie, eigen verantwoordelijkheid, en de rol die culturele
diversiteit/beeldvorming daarin speelt.
Het emancipatiebeleid: de kerndoelen en effecten m.b.t. economische
zelfstandigheid; maatschappelijke participatie en evenredige vertegenwoordiging.

De student kan de hoofdlijnen van het huidige Nederlandse vreemdelingen
beleid schetsen en daarbij aangeven op welke problemen de overheid stuit in
verband met het problematische karakter van het begrip ‘staatsburgerschap’.

Waarom zijn citizenship en nationality zulke problematische begrippen geworden
de laatste decennia? Met andere woorden wat is er lastig aan de begrippen:
- transnational citizenship
- external citizenship
- multiple citizenship
Onderbouw je antwoord met actuele gegevens uit het SCR.
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6.1			 Socialisatie

6.1.1		 Vraagstukken van ongelijkheid, sociale cohesie en identiteit
Te onderscheiden thema’s:
- milieuspecifieke socialisatie (zie ook: 3.3.1; 4.1.1; 4.2.1; 5.1.1)
- seksespecifieke socialisatie (zie ook: 4.1.1; 4.2.1; 5.1.1)
- levensbeschouwelijke socialisatie (zie ook: 5.1.1; 6.2.1; 6.3.1)
- politieke socialisatie (zie ook: 3.1.1; 3.2.1).

De student kan uitleggen welke opvoedings- en communicatiekenmerken van
het sociaal milieu een rol spelen in het socialisatieproces en hoe het cultureel
kapitaal een belangrijke schakel vormt met het vraagstuk van sociale ongelijkheid.

Uit de handboeken over maatschappelijke ongelijkheid blijkt, dat er een correlatie
(verband) is tussen sociaal milieu – opvoeding – onderwijs – maatschappelijke
kansen. De meningen onder sociologen zijn echter verdeeld over de oorzaken:
is het nature of nurture, of is er sprake van deficiet of van differentie?
-	Welke kenmerken van de leerling zijn belangrijk in het proces van school
geschikt worden? Geef aan hoe deze factoren een rol spelen in het nature/
nurture debat.
-	Arbeiderskinderen worden anders gesocialiseerd dan kinderen van professoren,
en dat bepaalt mede of ze meer of minder schoolgeschikt worden. Bespreek
deze socialisatieverschillen in het kader van het deficiet/differentie debat.

Cultuur en
socialisatie

Verhouding: milieuspecifieke socialisatie; overdracht van cultureel kapitaal
(Bourdieu). Seksespecifieke socialisatie; glazen plafond en ‘sticky floor’.
Binding: jeugdculturen; verhouding tussen de generaties. Levensbeschouwelijke en politieke socialisatie.

Uit onderzoek blijkt, dat de adolescentiefase een belangrijke levensfase is in
de politieke socialisatie van jongeren.
- Waarom is deze fase zo belangrijk in de politieke socialisatie?
-	Wat betekent het antwoord op deze vraag voor de inrichting van je lessen
ML/MW?

Vorming: verschillen in socialisatie in diverse groeperingen (sociaal
milieu, sekse, etniciteit, geloof, politiek milieu). Effect van technisering

Het culturele kapitaal is een uitdrukking van ongelijke kansen (Bourdieu).
Cultureel kapitaal wordt verzameld in het gezin en in het onderwijs. Wie sociaal
wil stijgen, moet zich het culturele kapitaal van de hogere klasse eigen maken.
-	Zijn de milieugebonden verschillen in leefstijl en smaak anno 2011 verdwenen?
Beargumenteer!
-	Zijn de maatschappelijke kansen anno 2011 gelijker verdeeld? M.a.w. heeft de
arbeidersklasse zich weten ‘omhoog te werken’? Onderbouw je antwoord.

6.1.2 Verandering
De invloed van maatschappelijke ontwikkelingen (individualisering,
emancipatie) op samenlevingsvormen.
Veranderingen in de functie en betekenis van socialiserende instituties.
Processen van modernisering:
Rationalisering: religieuze bricolage.
Individualisering: consumentisme.
Domesticering: informalisering.
Democratisering: politieke participatie (zie ook domein 3).
6.1.3 Internationale vergelijking
Vergelijking van de Nederlandse samenleving met andere samenlevingen
onder meer open-gesloten; ik-wij cultuur; visie van Hofstede. Spanningsveld tussen het beschrijven van culturen en stereotypering.
6.1.4 Actoren en rechtsstatelijke (juridische) principes
Socialiserende instituties (zoals gezin, school, referentiegroep, subcultuur,
werk, media, kerk, overheid), belangengroepen en politieke partijen.
Vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs.
6.1.5 Politiek, macht en invloed
Socialisatieproces als identiteitsvorming en vermaatschappelijking.
In- en uitsluitingsmechanismen.
Verband tussen cultureel en sociaal kapitaal (Bourdieu) en ongelijkheid;
verbinden aan persoonskenmerken (onder andere sociale klasse).
Factoren die van invloed zijn op de vorming van opvattingen over
maatschappij en politiek.

De student kan de invloed van de samenleving op de identiteitsontwikkeling
van individuen schetsen aan de hand van een beschrijving van de aard, de
inhoud en de werking van milieuspecifieke socialisatieprocessen die in de
samenleving in een specifieke periode plaatsvinden.

Willis (1977) deed etnografisch onderzoek naar adolescente jongens die
afkomstig waren uit de ongeschoolde arbeidersklasse in een oud industrie
gebied in Engeland.
-	Waarom achtte Willis het lesondergravende gedrag van deze jongens een
logisch gevolg van een levensstijl die aansluit bij hun maatschappelijke
bestaansvoorwaarden?
-	Leg uit waarom dit onderzoek zo belangrijk is geweest voor de inzichten in
milieuspecifieke socialisatie.

6.1.6 Stromingen, theorieën en visies
Het nature versus nurture debat; deficiet versus differentie debat;
reproductie versus reductie debat.
Sociologische visies op socialisatie: role taking, role making (G.H. Mead).
Standpunten van politieke partijen.
Visies over sociaal-cultureel burgerschap.

De student kan de verschillende standpunten in het reproductie versus reductie
debat verwoorden.

-	Beschrijf de verschillende standpunten in het reproductie versus reductie
debat.
-	Geef je standpunt in deze met argumenten onderbouwd. Illustreer met
actuele voorbeelden.

6.1.7 Beleid: regels, effecten en dilemma’s
Het overheidsbeleid en wetgeving met betrekking tot gezin en andere
samenlevingsvormen. Arrangementen van de verzorgingsstaat t.b.v.
socialisatieprocessen (zoals leerplicht, jeugdhulpverlening, kinderopvang).
Onderwijsbeleid als effect op socialiserende functie van het onderwijs.
Spanning tussen bevoogding en emancipatie.

De student kan aan de hand van actuele voorbeelden de Nederlandse wet
geving met betrekking tot gezin en andere samenlevingsvormen uitleggen
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6.2		 Massamedia

6.2.1 Vraagstukken van ongelijkheid, sociale cohesie en identiteit
Verhouding: toegang tot media relateren aan persoonskenmerken
(waaronder sekse, etniciteit, leeftijd en opleidingsniveau). Deze analyse
koppelen aan sociale stratificatie en sociale groep.

De student kan uitleggen hoe het ontstaan van nieuwe media bij kan dragen
aan maatschappelijke ongelijkheid.

In Tunesië is de bevolking massaal de straat op gegaan na de zelfverbranding
van een jonge wanhopige Tunesiër. Het nieuws verspreidde zich razendsnel,
onder meer via op internet geplaatste filmpjes die met gsm waren opgenomen.
-	Beschrijf de rol die de nieuwe, sociale media hebben gespeeld in de ontwikkelingen van de laatste weken in Tunesië en de rest van de Afrikaanse
Arabische wereld.
-	Maak een functieanalyse van deze gebeurtenis vanuit het standpunt van
het volk/de oppositie enerzijds en het dictatoriale bewind anderzijds.

Cultuur en
socialisatie

Binding: rol van sociale en nieuwe media; veranderde relaties tussen
mensen onderling en tussen burgers en overheid.
Vorming: massamedia en socialisatie. Media als cultuurdrager en
overdrager.

Producenten creëren mediaproducten die voortdurend mee veranderen
met economische, technologische, politieke en sociale veranderingen.
- Geef van elk van die aanpassingen een actueel voorbeeld.

6.2.2 Verandering
Processen van modernisering
Rationalisering: invloed media op opvattingen. Verandering van media
bestel onder invloed van nieuwe media. Mediatisering van de samenleving.
Domesticering: invloed van technologie.
6.2.3 Internationale vergelijking
EU. Verschillende mediasystemen in verschillende landen.
6.2.4 Actoren en rechtsstatelijke (juridische) principes
Overheid, journalisten, uitgeverijen, drukkerijen, conglomeraten,
directies.
Vrijheid van meningsuiting; verschoningsrecht.

De student kan de verschillende manieren onderscheiden waarop censuur kan
worden uitgeoefend.

In Hilversum is conglomeratievorming zichtbaar.
-	Welke invloed kan het ontstaan van grote conglomeraten hebben op
diversiteit van de media?
-	Waarom is dat in het voordeel van die conglomeraten?

6.2.5 Politiek, macht en invloed
Invloed van media op overheidsbeleid en gedrag politici. Invloed
overheidsbeleid op media. Censuur.

De student kan verklaren hoe een politiek stelsel invloed kan hebben op de
mate van overheidsinvloed.

Noem vijf redenen waarom media zelfcensuur kunnen toepassen?
Waaruit blijkt dat de media wel invloed hebben op overheidsbeleid?
Noem vijf argumenten en geef bij elk argument een voorbeeld.

6.2.6 Stromingen, theorieën en visies
Beïnvloedingstheorieën.
Visies op invloed van reclame en geweld.

De student kan op basis van een vergelijking van de verschillende beïnvloedingstheorieën beredeneren dat effecten van massamedia moeilijk te meten zijn.

Croteau schrijft over dominant (‘hegemonic’) reading, negotiated reading en
oppositional (‘counter-hegemonic’) reading.
- Wat verstaat hij daaronder? Geef een korte beschrijving van elke vorm.
-	Geef aan wat de relevantie is van deze typologie voor de socialisatie van
middelbare scholieren.

6.2.7 Beleid: regels, effecten en dilemma’s
Mediabeleid; Ethiek en media
Nederlands mediabestel. Reclamewetgeving.

62 | Kennisbasis hbo-masteropleidingen aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, algemene economie, bedrijfseconomie, godsdienst & levensbeschouwing

Kennisbasis hbo-masteropleidingen aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, algemene economie, bedrijfseconomie, godsdienst & levensbeschouwing | 63

3
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijvingen en/of toelichtingen
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Kenmerkende voorbeeldvragen

Vakdomein 6

6.3		 Religie

6.3.1 Vraagstukken van ongelijkheid, sociale cohesie en identiteit
Verhouding: scheiding kerk – staat; anderzijds relatie nieuwe religieuze
instituties – overheid.

De student kan het belang van het versterken van de religieuze identiteit van
en voor nieuwe generaties jonge allochtonen aangeven.

Religie speelt een minder belangrijke rol in het leven van de meeste mensen
in West-Europa dan circa 60, 70 jaar geleden.
-	Hoe kun je dit verklaren en wat is er voor in de plaats gekomen?
Onderbouw je antwoord met gegevens uit het SCR.

Cultuur en
socialisatie

Binding: bindende en splijtende rol van religie. Invloed van groepen met
fundamentalistische opvattingen.

In het algemeen hechten met name jongeren minder belang aan religie.
-	Hoe kun je dit verklaren en geldt dit voor alle (groepen) jongeren?
Onderbouw je antwoord met gegevens uit het SCR.
-	Kun je concluderen dat het proces van levensbeschouwelijke socialisatie
stokt? Beargumenteer je antwoord.

Vorming: levensbeschouwelijke socialisatie - proces van menselijke
morele ontwikkeling.
6.3.2 Verandering
Veranderingen: processen van ontzuiling, ontkerkelijking, secularisering.
De invloed daarvan op de civil society.

De student kan aantonen dat secularisering als een proces van differentiatie,
en verzuiling als een proces van dedifferentiatie (ofwel integratie) kan worden
opgevat.

Processen van modernisering
Rationalisering: onttovering, secularisering.
Individualisering: religieuze bricolage.
Globalisering: komst van islam en migrantenkerken.
6.3.3 Internationale vergelijking
Cultuur en religie: cultuurdimensies (onder anderen Hofstede).
Invloed van globalisering op het religieuze leven in Nederland.

De student kan nieuwe vormen van moslimassertiviteit in Europa noemen en
illustreren met voorbeelden.

Waarom is de ontwikkeling van religiositeit en levensbeschouwelijkheid in
Nederland in met name de 20e eeuw zo opmerkelijk in vergelijking met andere
Europese landen?

6.3.4 Actoren en rechtsstatelijke (juridische) principes
Kerken/kerkelijke instanties, burgers, overheid.
Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, godsdienstvrijheid.
6.3.5 Politiek, macht en invloed
Verhouding van religie tot politieke ideologie, wetenschap en kunst.
Plaats van religie in de samenleving en de rol van socialiserende instituties.

De student kan met behulp van SCP-gegevens beargumenteren of en hoe
verschillende (ook ‘nieuwe’) religies zijn geïncorporeerd in maatschappelijke
instituties.

6.3.6 Stromingen, theorieën en visies
Theologische, filosofische en psychologische benadering van religie.
Dimensies en soorten van religie.
Theoretische verklaringen over de rol van religie: clash of civilisations
(Huntington); seculariseringsthese.

De student kan de verschillende visies op secularisatie, van onder anderen
Weber, Berger en Luckmann, weergeven.

6.3.7 Beleid: regels, effecten en dilemma’s
De functies van religie.
De verhouding tussen de overheid en religie: het religieuze model, het
atheïstische model, het religieus-neutrale model, het pluriforme model.
Spanningen en dilemma’s in het beleid.

De student kan aangeven welke uitdagingen religies als de Islam stellen aan de
liberale natiestaat en hoe de overheid de religieuze vrijheid in de Nederlandse,
pluriforme samenleving tracht te realiseren.
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Leg uit dat de Nederlandse overheid voor het dilemma staat van handhaving
van de scheiding tussen kerk en staat enerzijds en de institutionele erkenning
van (nieuwe) religies anderzijds. Geef je eigen beargumenteerde mening en
ondersteun deze met actuele SCR-gegevens.
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Domeinen

Subdomeinen

Omschrijvingen en/of toelichtingen

Vakdomein 7

7.1			 Internationale betrekkingen

7.1.1		 Vraagstukken van ongelijkheid, sociale cohesie en identiteit
Verhouding: De verhouding tussen sterke staten en zwakke staten op het
gebied van:
- de politiek (en militaire kwesties)
- de economie
- grondstoffen en demografie
- het milieu
- technologie
Actuele vraagstukken en dilemma’s: de veranderde veiligheidssituatie en
machtsverhoudingen; democratiseringsprocessen in diverse landen.
Het spanningsveld tussen milieu- en grondstoffenvraagstuk, demografie
en economie; economie en mensenrechten.

Mondiale
vraagstukken

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen
De opluchting bij de onderhandelaars van de Klimaattop 2010 in Cancún was
groot. Na het diplomatieke fiasco in Kopenhagen zijn de bijna 200 landen van
de wereld erin geslaagd om tot een akkoord te komen waarin een aantal
afspraken voor toekomstig klimaatbeleid worden vastgelegd. Hans Bruyninckx,
hoogleraar internationaal milieubeleid, vond “Cancún, een mager beestje”.
-	In hoeverre vinden we de drie uitgangspunten (beginselen/principes) van
internationaal milieubeleid terug in dit akkoord? Licht je antwoord toe.
-	Waarom is dit akkoord zo belangrijk voor de positie van supranationale en
intergouvernementele organisaties?

Binding: de rol van supranationale en intergouvernementele organisaties;
het belang van uni-, bi- en multilaterale betrekkingen. Spanningsveld met
nationale belangen.
Vorming: Identiteiten van mensen, waaronder nationale en regionale
identiteiten, wereldburgerschap. Globalisering en verbrokkeling: streven
naar lokale autonomie en opkomst nationalisme.
Selectieve media-aandacht.
Op welke manier kan het wereldeconomische stelsel van de jaren ’90 van de
20e eeuw het beste worden getypeerd: als een hegemoniaal, een tripolair of
een multipolair systeem? Licht je antwoord toe.

7.1.2 Verandering
Ontstaan van de staat en het internationaal systeem, de groei van de
wereldsamenleving: het proces van internationale politieke en economische integratie.
De veranderingen in de internationale politiek en economie sinds 1945 in
relatie tot internationalisering en mondialisering: de opkomst van nieuwe
grootmachten, oorlog tegen terrorisme en de rol van diverse grootmachten
op het wereldtoneel.

In januari 2011 werd er stevig gediscussieerd over het wel of niet doorgaan
van de Nederlandse ‘politiemissie’ naar Afghanistan.
-	Noem enkele (opvallende) nationale en internationale spelers in deze
kwestie en beschrijf hun rol.
- Wat is de rol van de VS? En die van Wikileaks?
- Welke argumenten pro en contra deze missie zijn er?
-	Vind jij ‘democratisering’ wel of geen legitiem argument voor deze politiemissie? Beargumenteer.

Processen van modernisering (en hun onderlinge verbondenheid)
Democratisering: (grote) nationale en internationale politieke conflicten;
politieke en militaire macht.
Differentiatie: internationale arbeidsverdeling (zie ook 4.1.3) en duurzaamheid.
Commodificatie: nationaal en internationaal.
Domesticiering: milieuvraagstuk en duurzaamheid.
Globalisering: informatietechnologie (cyber war); beleid en onderzoek.

Waarom kunnen integratie en internationalisering zelf een bron van conflict
zijn?
-	Beantwoord de vraag aan de hand van de actuele situatie in een lidstaat van
de EU.
- Leg uit welke rol de EU speelt in deze kwestie.

7.1.3 Internationale vergelijking
Buitenlands beleid van de EU: zie 7.2.
Buitenlands beleid van de VS en andere grootmachten; de rol van de EU
(zie 7.2).
7.1.4 Actoren en rechtsstatelijke (juridische) principes
O.a. staat, volk en intergouvernementele organisaties (waaronder EU, VN,
Veiligheidsraad, Raad van Europa, NAVO, WTO, IMF, Internationaal Strafhof,
G20), NGO’s, burger en multinationale ondernemingen. Failed states.
Nationale soevereiniteit; non-interventiebeginsel;
(afwezigheid van) bovenstatelijk gezag.
Mensenrechten. Volken- en oorlogsrecht, principes van oorlog en vrede,
internationale rechtsprincipes.

De studenten kan een schets geven van de juridische organisatie van de inter
nationale gemeenschap en hij kan daarbij verwijzend naar de belangrijkste
rechtsbronnen uitleggen wat de rol en de functie van het internationale recht
is en de verwerkelijking ervan.

7.1.5 Politiek, macht en invloed
Spanningsveld tussen internationaal recht en diplomatie, tussen rule of
law en rule of politics (coercive diplomacy). Mechanismen van evenwichtshandhaving. Veiligheidsdilemma.
Machtsverhouding tussen en machtsmiddelen (onder andere militair, economisch, cultureel) van grote en kleine landen, IGO’s, NGO’s en burgers.
Internationale regimes en het vraagstuk van de global commons.
Besluitvormingsprocedures binnen de EU en VN.

De student kan uitleggen welke factoren van invloed zijn op de (in)stabiliteit
van de structuur van en orde in de internationale samenleving.

Schrijf een betoog waarin je aan de hand van een actueel internationaal
conflict de veranderingen in de internationale machtsverhoudingen uitlegt.

7.1.6 Stromingen, theorieën en visies
Interstatelijk en wereldpolitiek paradigma (klassiek realisme versus
neoliberale institutionalisme).
Visies op de plaats van de moraal binnen de internationale politiek
(idealisme en realisme, Gesinnungsethik en Verantwortungsethik); op
veiligheid en stabiele afschrikking; op machtsongelijkheid en strategieën
van ontwikkeling (imperialisme, neoliberalisme, neorealisme).

De student kan uitgebreid de verschillen tussen de realistische, de liberale en de
radicale benaderingen in de studie van de internationale betrekkingen vanuit
de drie dimensies: de eenheid van analyse, het principe van organisatie en de
modus operandi, uitleggen.

Leurdijk onderscheidt in zijn boek drie benaderingswijzen in de studie van de
internationale betrekkingen: de realistische, de liberale en de radicale.
-	Leg uitgebreid de verschillen tussen deze drie benaderingen uit. Doe dit vanuit drie dimensies: de eenheid van analyse, het principe van organisatie en
de modus operandi.
-	Kies een internationaal conflict/probleem en verplaats je in elk van de drie
benaderingswijzen. Geef vanuit elk gezichtspunt een kort commentaar op
het gekozen conflict/probleem.

7.1.7 Beleid: regels, effecten en dilemma’s
Geschiedenis en hoofdlijnen van het Nederlandse buitenlandbeleid.
Belangrijkste beleidssectoren: veiligheid, diplomatieke betrekkingen,
economische betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten.
Europese eenwording: zie ook 7.2.
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De student kan aan de hand van actuele teksten het belang van mensenrechten
en morele normen in de internationale politiek uitleggen.

De vraag of Bouterse in Nederland kan worden vervolgd voor de decembermoorden van 1982, wordt verschillend beantwoord. Zie bijgaand fragment van
een krantenartikel.
- Welke argumenten pleiten vóór de mogelijkheid van vervolging?
-	Welke argumenten tegen de mogelijkheid van vervolging zou je kunnen
noemen?

In hoeverre is er een verschil tussen het opereren van Nederlandse legereenheden in het voormalige Joego-slavië en het optreden in het conflict KoeweitIrak (1e Golfoorlog)?
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Vakdomein 7

7.2			 Europa

7.2.1 Vraagstukken van ongelijkheid, sociale cohesie en identiteit
Verhouding: verschillen tussen EU-landen (onder meer economisch,
politiek). Wat heeft Europa ons opgeleverd?

De student kan aan de hand van een actuele tekst de dilemma’s van de Europese Unie ten aanzien van intergouvernementeel (nationale belang) versus
supranationaal (Europese belang) en die van uitbreiding versus verdieping
toelichten.

Toetredingen van landen, nieuwe verdragen zoals het Verdrag van Nice en
Lissabon en beoogde wijzigingen zoals vastgelegd in de Europese Grondwet
hebben gevolgen voor de besluitvorming van de EU.
-	Welk effect hebben deze veranderingen op de machtsverdeling tussen de
lidstaten?
- Wat zijn de gevolgen voor de besluitvaardigheid van de EU?

Mondiale
vraagstukken

Binding: Gevolgen van deze verschillen. Het spanningsveld tussen
uitbreiding en verdieping.
Vorming: Europees burgerschap en regionale reacties (politieke) daarop,
culturele verschillen.
7.2.2 Verandering
Geschiedenis van de Europese eenwording:
Na Tweede Wereldoorlog komen de VS met het Marshallplan, aanleiding
tot samenwerking. Het plan Schuman tot oprichting van de EGKS; EEG
en Euratom; invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen op de inwerkingtreding van de Europese Akte; EMU en EPU; belangrijke verdragen en
drie pijlers.

“Het proces van Europese integratie bevordert de mondialisering.”
- Bediscussieer deze stelling en geef daarbij argumenten pro en contra.

7.2.3 Internationale vergelijking
EU en Nederlandse belangen: Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel;
‘Brussel’ vaker op de Nederlandse binnenlandse agenda.

“Maak u zelf niks wijs over de voortreffelijkheid van uw individuele prestatie.
U verdient te veel, omdat de politiek dat besloten heeft. Aldus de Koreaanse
econoom Chang.”, schrijft Kees Vendrik (De Groene Amsterdammer).
-	Wat zijn de voor- en nadelige gevolgen van het Europees handelsbeleid
voor bijvoorbeeld de Nederlandse buschauffeur en die in Korea?

De EU op het wereldtoneel:
- Fort Europa; internationaal handelsbeleid;
-	Europees buitenland- en veligheidsbeleid; internationale integrale
veiligheid; EU-NAVO.
7.2.4 Actoren en rechtsstatelijke (juridische) principes
De instellingen van de EU. Raad van Europa.
Europese Economische Ruimte, WEU, OVSE, NAVO.
Handvest van Grondrechten van de Unie; vrijheden, burgerschap.
(Zie ook: 7.1.4)

De student kan uitleggen dat de betekenis van het gemeenschapsrecht in de
lidstaten van steeds groter betekenis wordt en hoe men tracht te realiseren
dat dit recht door de nationale rechters op de goede manier wordt toegepast.

7.2.5 Politiek, macht en invloed
Europese besluitvorming binnen de EU, onder andere de codecisie
procedure, de positie en de vergrote macht van het Europees Parlement.
De kloof tussen burger en Brussel: legitimiteit; het democratisch tekort
(als inherent aan het Europese bouwwerk).

De student kan uitleggen wat er wordt bedoeld met het democratisch tekort
als het gaat om de positie van het Europees parlement in de Europese besluitvorming.

7.2.6 Stromingen, theorieën en visies
Visies op toekomst van de E.U.: supranationaal/intergouvernementeel;
federalisme/confederalisme; subsidiariteit.

Het gemeenschapsrecht wordt in de lidstaten van steeds groter betekenis.
Hoe tracht men te realiseren dat dit recht door de nationale rechters op de
goede manier wordt toegepast?

“Vriend en vijand van ‘Europa’ zijn het erover eens dat de huidige structuur
van de Unie weinig democratisch is, en bovendien bureaucratisch en zeer
ondoorzichtig.”, schrijft Jan Marijnissen (site SP).
-	Zijn de socialisten tegen elke vorm van geïnstitutionaliseerde Europese
samenwerking? Licht je antwoord toe.
-	Waar bevindt de SP zich in het debat over de toekomst van de EU op de lijn
‘federalisme – confederalisme’? Onderbouw je antwoord.

7.2.7 Beleid: regels, effecten en dilemma’s
Het spanningsveld tussen supranationaal en intergouvernementeel,
tussen Commissie en Raad van Ministers.
Belangrijkste verdragen en hun implicaties.
Europese beleidsterreinen: communautair beleid op diverse en steeds
meer terreinen.
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Vakdomein 8

8.1			 Doelen van Maatschappijleeronderwijs

De inhouden van de verschillende domeinen van het examenprogramma
van maatschappijleer.
De doelstellingen en inhouden van de verschillende examendomeinen.
Methodes en examens maatschappijleer voor havo en vwo.
Vergelijking met de belangrijkste wetenschappelijke literatuur
Didactische werkwijzen en diverse vaardigheden (omgaan met bronnen,
kwaliteit van bronnen inschatten, elementaire statistische informatie
interpreteren, een beredeneerd standpunt innemen en dit standpunt
relateren aan verworven informatie).

De student kan kritische kanttekeningen plaatsen bij de eindtermen van
zowel domein A als de andere domeinen t.a.v. hun inhoud, niveau, consistentie,
validiteit, volledigheid en toetsbaarheid.

Geef vijf argumenten die je kunt gebruiken bij een aanvraag bij je directie om
MW in te voeren als keuzevak.

De student kan de doelstellingen en inhouden van de verschillende examen
domeinen beargumenteerd beoordelen door deze te vergelijken met de inzichten
uit de sociaalwetenschappelijke literatuur;

Geef kritisch aan welke eindtermen uit het profieldeel/vrije deel van Politieke
besluitvorming (MW!) het meest essentieel zijn voor de eindtermen voor het
programma Parlementaire democratie (ML), uitgaande van de beschikbaarheid
van ongeveer een kwart van alle studielasturen in ML (dus contacturen/lessen
én natuurlijk alle ‘z-uren’ en huiswerk). Vergelijk je keuze met het programma
van Parlementaire democratie in het gemeenschappelijke deel: is de keuze die
gemaakt is voor het gemeenschappelijk deel een goede?

Hoofd en kernconcepten in eigen praktijk
Hoofd- en kernconcepten in maatschappelijke vraagstukkenen in
verschillende bekende contexten.
Theorieën betreffende de hoofdconcepten.

De student kan kritische kanttekeningen plaatsen bij de eindtermen van
zowel domein A als de andere domeinen t.a.v. hun inhoud, niveau, consistentie,
validiteit, volledigheid en toetsbaarheid.

Geef vijf argumenten die je kunt gebruiken bij een aanvraag bij je directie om
MW in te voeren als keuzevak.

De student kan de doelstellingen en inhouden van de verschillende examen
domeinen beargumenteerd beoordelen door deze te vergelijken met de inzichten
uit de sociaalwetenschappelijke literatuur;

Geef kritisch aan welke eindtermen uit het profieldeel/vrije deel van Politieke
besluitvorming (MW!) het meest essentieel zijn voor de eindtermen voor het
programma Parlementaire democratie (ML), uitgaande van de beschikbaarheid
van ongeveer een kwart van alle studielasturen in ML (dus contacturen/lessen
én natuurlijk alle ‘z-uren’ en huiswerk). Vergelijk je keuze met het programma
van Parlementaire democratie in het gemeenschappelijke deel: is de keuze die
gemaakt is voor het gemeenschappelijk deel een goede?

Vakdidactiek

8.2		 Concept-contextbenadering

De student kan zijn oordeel over methodes maatschappijleer t.a.v. de wenselijkheid en haalbaarheid van het examenprogramma maatschappijleer beargumenteren.

De student kan zijn oordeel over methodes maatschappijleer t.a.v. de wenselijkheid en haalbaarheid van het examenprogramma maatschappijleer beargumenteren.
8.3 Onderzoek van didactische praktijk

De onderzoekende leraar. Onderzoek en onderwijsontwikkeling.
Onderzoek en schoolontwikkeling.
Kenmerken praktijkonderzoek: onderzoekscyclus, -plan en –methoden;
theoretisch kader, onderzoeksvragen. Kwaliteitseisen onderzoek.

De student kan zelfstandig een praktijkonderzoek opzetten en uitvoeren.

Ontwerp een onderzoeksopzet waarin je een indicatie geeft van onderstaande
elementen:.
Doelstelling van het onderzoek
Onderzoeksvragen
Theorie
Methode van gegevensverzameling
Uitvoerbaarheid en omvang

8.4 Vakspecifieke vaardigheden

Informatievaardigheden
Omgaan met bronnen.
Argumentatievaardigheden.

De student kan bronnenmateriaal verwerven, o.a. met behulp van ICT en daar
relevante gegevens uit selecteren.
De student kan een oordeel geven over de betrouwbaarheid van het bronnenmateriaal.

Benaderingswijzen
Onderzoeksvaardigheden
8.5 Ontwerpen van Maatschappijleeronderwijs

Verantwoording van de themakeuze.
Visie(s) op leren: behaviorisme, cognitivisme, constructivisme. Motivatie
en leerstijlen.
-	Maatschappelijk problemen, maatschappelijke agenda, agenda van
leerlingen, criteria voor keuze onderwerp,
- Onderdelen examenprogramma.
-	Thematisch maatschappijleeronderwijs en/of benaderingswijze of
concept-contextbenadering, kernprogrammagedachte.
- Plaats van het onderwerp in een jaarplan.
- Differentiatie havo/vwo

De student kan aangeven hoe hij/zij leerlingen moet begeleiden bij het opzetten
en uitvoeren van en onderzoek
De student kan vanuit verschillende perspectieven (leer- en instructietheorieën)
lessen en een leerplan ontwerpen.
De student kan inhoudelijk, onderwijskundig en didactisch goede doelstellingen
en lesdoelen formuleren.

1. Ontwikkel een geïntegreerde opdracht voor een domein maatschappijwetenschappen, waarin cognitieve en metacognitieve vaardigheden geoefend worden.
Kies een metacognitieve vaardigheid die met name voor maatschappijwetenschappen relevant is.

Aansluiting van de lessenreeks bij de beginsituatie
- Aspecten van beginsituatie met betrekking tot maatschappijleer.
-	Kennis, mening en motivatie t.a.v. maatschappijleer als schoolvak,
maatschappijleeronderwerpen
-	De ‘specifieke’ beginsituatie van de leerlingen t.a.v. het gekozen onderwerp: voorkennis; standpunten en argumenten; interesse en motivatie
- Verantwoording van de thema-inhoud
- Criteria voor keuze en beoordeling van de leerstof.
Verantwoording van opbouw leerplan - algemeen
- Didactische principes als uitgangspunt voor de opbouw van curriculum.
- Zelfstandig leren.
Evalueren
De les, de lessenreeks: product-, en procesevaluatie.
8.6 Onderzoeksvaardigheden

Onderzoeksvaardigheden leerlingen H/V
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De student kan informatie gebaseerd op onderzoeksresultaten beoordelen.
De student kan een eenvoudig, enigszins voorgestructureerd onderzoek over
een concreet maatschappelijk verschijnsel voorbereiden, opzetten en uitvoeren.

2. Ontwikkel een beoordelingsmodel voor een profielwerkstuk en schrijf de
daarbij behorende verantwoording.
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4. Kennisbasis hbo-masteropleiding
algemene economie
Inleiding kennisbasis hbo-masteropleiding algemene economie

Leeswijzer
In de tweede kolom van de kennisbasis zijn bij elk domein de bijbehorende subdomeinen

Relatie tot de bachelor kennisbasis algemene economie

weergegeven. Deze subdomeinen zijn geoperationaliseerd door het benoemen van de onder-

De kennisbasis bachelor algemene economie bestaat voor een groot deel uit bedrijfsecono-

liggende concepten in de derde kolom. Al deze concepten worden in de opleiding behandeld.

mische onderdelen. De reden daarvoor heeft betrekking op het tweedegraads beroepenveld.

Opleidingen hebben de vrijheid om eigen accenten te leggen. In kolom vier is, van de concepten

Ook wie (uitsluitend) een bevoegdheid algemene economie heeft, krijgt daar bijna onontkoom-

waar de masteropleiding zich het duidelijkst onderscheidt van de bacheloropleiding door

baar met bedrijfseconomische aspecten te maken. In het eerstegraads beroepenveld bestaat

middel van een indicator, een definitie (eindterm) gegeven op basis van meetbaar gedrag.

een veel duidelijker onderscheid tussen algemene economie en bedrijfseconomie. Daarom is

Deze kolom pretendeert niet de kennisbasis volledig te dekken en kan dus niet gebruikt worden

ervoor gekozen de kennisbasis bachelor niet integraal als uitgangspunt te nemen, maar

als dekkende uitwerking van alle domeinen. In de vijfde kolom zijn ten slotte voorbeeldtoets-

daarvan alleen het algemeen economische onderdeel nader uit te werken.

vragen opgenomen om een aantal indicatoren nader te specificeren. Deze toetsvragen zijn
gericht op beheersing van vakkennis. De formuleringen sluiten aan bij de hogere niveaus van

Domeinen en subdomeinen

de taxonomie van Bloom.

De indeling in domeinen sluit aan bij die van de universitaire lerarenopleidingen. Daaraan
toegevoegd is een domein ‘Wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen’. Dit laatste

Ten slotte: het nieuwe economieprogramma van havo en vwo legt veel nadruk op het toepassen

domein, dat de basis van de wetenschapsfilosofie en de geschiedenis van het economisch

van concepten in een gegeven context. In de voorbeeldvragen in deze kennisbasis zijn contex-

denken bevat, is mede onderscheidend voor het masterniveau. Verder sluit de indeling in

ten echter spaarzaam aanwezig, niet omdat de opstellers de concept/context-benadering

domeinen en subdomeinen aan bij wat gebruikelijk is in de internationale economische

niet belangrijk zouden vinden, maar omdat het format van deze kennisbasis nu eenmaal te

vakliteratuur.

weinig ruimte laat voor een min of meer uitvoerig uitgeschreven context.

Vakspecifieke eisen voor het onderwijs in de bovenbouw
Het nieuwe, in 2010 op het havo ingevoerde, examenprogramma (in het vwo in 2011) legt veel
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Micro-economie achter de macro-economie

75
75
75
75

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

Consumentengedrag
Producentengedrag
Perfect werkende markten
Niet-perfect werkende markten
Marktfalen

77
77
77
77
77

C.1
C.2
C.3
C.4

Financiële data
Financiële markten en instituties
Monetaire theorieën
Monetair beleid
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nadruk op het aanleren van concepten door middel van voor leerlingen betekenisvolle contexten. Zie daarvoor het rapport van de commissie-Teulings 2: ‘The Wealth of Education’. Verder
is er het nieuwe didactische instrument van het klaslokaalexperiment. In het domein ‘Vakdidactiek’ hebben deze elementen een plaats gevonden. De experimenten zijn eveneens opgenomen
in een apart domein – ‘Vaardigheden’ – waarin meer algemeen noodzakelijk geachte vaardigheden/benaderingen zijn samengebracht; naast de experimenten ook wiskunde, speltheorie
en statistiek.

Onderzoek
Het doen van onderzoek is niet een doel op zichzelf, maar een middel om vakinhoudelijke of
vakdidactische kennis te verwerven. Daarom is ervoor gekozen onderzoek niet als apart
domein op te nemen.

Relatie met andere vakken
Inhoudelijk kunnen er relaties worden gelegd met andere maatschappelijke vakken. We geven
enkele voorbeelden:
- geschiedenis: de depressie van de jaren dertig;
- aardrijkskunde: de mondiale inkomensverdeling;
- maatschappijleer: de houdbaarheid van de verzorgingsstaat.
Daarnaast is er de rol van de wiskunde, niet zozeer inhoudelijk, maar voornamelijk als instrument
om economische processen compact weer te geven.
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4
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijving d.m.v. trefwoorden

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

A. Macroeconomie

A.1			 Macro-economische data

-	Het Nederlandse systeem van nationale rekeningen;
-	nationaal inkomen/product, vormen en definities;
-	open economie: macro-economische balansvergelijking, handelsbalans,
nominale en reële wisselkoers, koopkrachtpariteit;
-	arbeidsmarkt: participatie en werkloosheid;
-	inflatie.

(1)	Macro-economische data interpreteren door middel van de staat van
middelen en bestedingen en daarbij de relatie leggen met de macroeconomische balansvergelijking.
(2)	Verschillende soorten deflatoren hanteren, afhankelijk van de gekozen
data: methodes van Paasche en Laspeyres.
(3)	Kengetallen met betrekking tot de arbeidsmarkt en de inflatie interpreteren.

Vraag bij indicator (2):
In een eenvoudige economie worden slechts twee producten geproduceerd.
Gegeven zijn van de jaren 2005 en 2010 de hoeveelheden en prijzen van deze
producten.
a.		Als 2005 het basisjaar is, bereken dan voor elk jaar: het nominaal en reëel
bbp, de te gebruiken deflator voor het bbp en de deflator voor de inflatie
(cpi).
b.		Met welk percentage zijn de prijzen tussen 2005 en 2010 gestegen?
Verklaar het verschil tussen de twee gevonden antwoorden.

A.2 Economische groei

-	Groeimodellen: productiefunctie, groeifactoren, Solow-model,
‘steady state’, ‘golden rule level of capital’, rol van besparingen,
invloed bevolkingsgroei;
-	technische vernieuwing, evenwichtige groei en groeipolitiek,
endogenegroei-theorie.

-		Groeimodellen: productiefunctie, groeifactoren, Solow-model,
‘steady state’, ‘golden rule level of capital’, rol van besparingen,
invloed bevolkingsgroei;
-		technische vernieuwing, evenwichtige groei en groeipolitiek,
endogenegroei-theorie.

(1)	Grafisch en algebraïsch het optimale groeipad in een Solow-model
bepalen en de betekenis ervan interpreteren.
(2)	De rol van besparingen, bevolkingsgroei en technische ontwikkeling in
het kader van een Solow-model analyseren.
(3)	Het specifieke karakter van de endogenegroeitheorie met voorbeelden
verduidelijken.

A.3 Korte termijn: conjunctuur en stabilisatiepolitiek

-	Korte en lange termijn AS/AD-modellen;
-	conjunctuurmodellen: ‘keynesian cross’, IS/LM-model, Mundell/
Fleming-model;
-	‘fiscal’, ‘monetary’ en ‘trade policy’ in deze modellen;
-	macromodellen met marktimperfecties: stick price, sticky wage,
imperfect information;
-	uitruil inflatie en werkloosheid: de Phillips-curve;
-	het onderscheid tussen nominale en reële variabelen;
-	stabilisatiepolitiek: actief of passief, Lucas-kritiek: rationele verwachtingen,
wettelijk of discretionair.

(1)	Het grafisch en algebraïsch analyseren van beleidseffecten in lange en
korte termijn AS/AD-modellen, IS/LM-modellen en Mundell/Flemingmodellen en het interpreteren van de uitkomst ervan.
(2)	Een mogelijk positief verband tussen het algemeen prijspeil en de output
beredeneren.
(3)	De betekenis van de Phillips-curve bespreken.
(4)	De mogelijkheden en onmogelijkheden van stabilisatiepolitiek bespreken.

Vraag bij indicator (1):
Gegeven is een Mundell/Fleming-model voor een kleine open economie. Neem
aan dat de rente op de wereldmarkt stijgt. Analyseer (ook grafisch) de effecten
daarvan op de totale output, de wisselkoers en de lopende rekening van het
betreffende land ingeval van
a.		 Vrije wisselkoersen
b.		 Vaste wisselkoersen

-	Consumptie: de keynesiaanse consumptiefunctie, intertemporele
budgetrestrictie, levenscyclus, permanent inkomen, rationele verwachtingen;
-	investeringen: rentestand, belastingen, voorraadvorming;
-	nieuwe inzichten in de conjunctuurtheorie: ‘real business cycle’ en de
neo-keynesianen;
-	Ricardiaanse equivalentie en levensloopverwachting.

(1)	De micro-economische ratio achter de macrovariabelen consumptie en
investeringen analyseren.
(2)	Macro-economische fluctuaties verklaren met behulp de ‘real business
cycle’- theorie en de neo-keynesiaanse theorie.
(3)	De mogelijkheden tot stimuleringspolitiek relativeren tegen de achtergrond
van de Ricardiaanse equivalentie.

A.4 Micro-economie achter de macro-economie
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Vraag bij indicator (3):
Beredeneer dat het verschijnsel stagflatie niet beredeneerd kan worden met
behulp van de Phillips-curve.
Vraag bij indicator (1):
Peter en Petra consumeren in een twee-perioden Fisher-model. Peter verdient
zowel in periode 1 als in periode 2 € 100. Petra verdient in periode 1 niets en
€ 210 in periode 2. Beiden kunnen lenen en sparen tegen een rente.
a.		Bereken de rente als zowel Peter als Petra € 100 consumeert in beide
perioden.
b.		Beargumenteer de gevolgen van een rentestijging voor de consumptie
van Peter en Petra in beide perioden.
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4
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijving d.m.v. trefwoorden

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

B. Microeconomie

B.1			 Consumentengedrag

- keuzegedrag d.m.v. indifferentie-krommen en budgetlijnen
- rol van de opportunity costs in het keuzegedrag
- revealed preference
- inkomens- en substitutie-effect
- prijs- en inkomensconsumptiecurve
- segment- en puntelasticiteiten
- consumentensurplus
-	consumentengedrag en onzekerheid (elementen uit de gedrags
economie)
- ruilen over de tijd: levensloop en intertemporele substitutie
- risico en risicoaversie
- de Edgeworth-box t.a.v. de consument.

(1)	Met behulp van de relevante gegevens het optimum van een consument
berekenen.
(2)	Het inkomens- en substitutie-effect van een prijsverandering op de
gevraagde hoeveelheid demonstreren en daarbij onderscheid maken
tussen verschillende methodes, bijvoorbeeld die van Hicks en Slutsky.
(3)	Punt- en segmentelasticiteit berekenen en met behulp daarvan de invloed
van prijsveranderingen op de omzet beredeneren.
(4)	Het gedrag van de consument verklaren tegen de achtergrond van de
levensloopgedachte.

Vraag bij indicator (1):
Peter ontleent nut aan twee soorten vakanties: dagen doorgebracht in het
binnenland (D) en in het buitenland (F). De betreffende nutsfunctie luidt:
u(D,F) = 10DF. Binnenlandse vakanties kosten € 100 per dag, buitenlandse
€ 400. Peters budget bedraagt € 4.000. Bereken bij welk aantal binnenlandse,
resp. buitenlandse vakantiedagen Peter zijn nut maximaliseert.

B.2		 Producentengedrag

- Cobb-Douglas productiefunctie
-	kostenbegrippen: constant, variabel, marginaal, verzonken, opportunity
costs
- kortetermijnkostenfuncties
- lange termijn: isoquanten en isokostenlijnen: vaststellen optimum
- producentensurplus
- rol van de innovatie
-	doelstellingen van de producent (winst- of omzetmaximalisatie,
breakeven)
- de rol van innovatie in de langetermijn-besluitvorming.

(1)	Grafisch en algebraïsch met behulp van isoquanten (Cobb-Douglas productiefunctie) en isokostenlijnen en langetermijn expansiepad afleiden.
(2)	Grafisch en algebraïsch de relatie tussen de verschillende kortetermijn
kostenfuncties leggen.
(3)	Relatie kunnen leggen tussen de lange- en de kortetermijnkostenfuncties
en daarbij onderscheid maken tussen toe- en afnemende meeropbrengsten
enerzijds en schaalvoordelen en -nadelen anderzijds.

Vraag bij indicator (1)
De vergelijking van een productiefunctie luidt: q = L K . De beloningen van
arbeid en kapitaal zijn resp. 10 en 20.
a. Welke arbeid/kapitaalverhouding is optimaal bij een productie van 100 eenheden? Geef een grafische voorstelling.
b. Stel de vergelijking van het expansiepad op. Geef een grafische voorstelling.

B.3		 Perfect werkende markten

- winstmaximalisatie op korte termijn, marginale analyse
- kortetermijnaanbodcurve
- langetermijnaanbodcurve, rol van de innovatie
- langetermijnbedrijfstakevenwicht
- marktevenwicht
-	welvaartstheorie: effect op consumenten- en producentensurplus van:
* prijsbeheersing
* productiequota
* importheffingen en -quota
* subsidies en belastingen
- deadweight loss, Harberger driehoek
-	algemeen evenwicht: interdepentie tussen markten, Edgeworth
box-diagram
- Pareto-optimum.

(1)	Grafisch en algebraïsch de situatie van maximale winst analyseren en via
de diverse MK-curven de bedrijfstak-aanbodcurve bepalen.
(2)	Het langetermijnaanbod analyseren en daarbij onderscheid maken tussen
‘constant, increasing en decreasing costs’.
(3)	Grafisch en algebraïsch het effect van een diverse overheidsmaatregelen
op consumenten- en producentensurplus analyseren en conclusies trekken
t.a.v. het totale (economische) surplus en de welvaart.
(4)	In een Edgeworth-Bowley-diagram een contractcurve afleiden, de betekenis
daarvan duiden en in verband brengen met het Pareto-optimum.

Vraag bij indicator (3):
De EU importeert al de koffie die ze gebruikt. De vraag naar koffie binnen
de EU kan worden weergegeven met de volgende vergelijking: q = 250 — 10P (q
in miljoen pond, P in euro’s per pond). Aanbieders van buiten de EU kunnen de
koffie aanbieden tegen constante MK van € 10 per pond. Er wordt een invoerheffing van € 2 per pond overwogen.
a. Bereken het verlies aan consumentensurplus t.g.v. het tarief.
b. Bereken de belastingopbrengst t.g.v. het tarief.
c.	Beredeneer of de invoerheffing resulteert in een nettoverlies of een
nettowinst voor de samenleving als geheel.

B.4 Niet-perfect werkende markten

- winstmaximalisatie monopolie, marginale analyse;
- relatie prijs, MK en elasticiteit bij het monopolie;
- Lerner-index;
- welvaartseffecten van het monopolie;
- monopsonie en welvaartseffecten;
- overheidsingrijpen bij het monopolie;
- prijsdiscriminatie: eerste, tweede en derde graads, intertemporeel;
- korte- en langetermijnevenwicht bij monopolistische mededinging;
- analyse m.b.v. reactiecurven: Cournot, Stackelberg, Bertrand;
-	analyse van het oligopolie d.m.v. de besluitvorming: speltheorie en
strategische interactie speltheorie: Nash-evenwicht, herhaalde spelen,
meervoudig evenwicht, geloofwaardige dreiging.

(1)	Met behulp van een gegeven kostenfunctie en afzetfunctie grafisch en
algebraïsch duidelijk maken in hoeverre het monopolie tot welvaarts
verlies leidt.
(2)	De relatie analyseren tussen de prijselasticiteit van de vraag en de
monopolieprijs.
(3)	De effecten duidelijk maken van eerste-, tweede- en derdegraads prijs
discriminatie op consumenten-, resp. producentensurplus.
(4) Met behulp van reactiecurven het evenwicht van de oligopolist analyseren.
(5)	Met behulp van speltheoretische concepten demonstreren hoe oligopolistische markten werken.

Vraag bij indicator (3):
Een monopolist wil zijn product verkopen op twee geografisch gescheiden
markten 1 en 2. De afzetvergelijkingen zijn als volgt:
P1 = 15 — q1
P2 = 25 — 2q2
Zijn kostenvergelijking luidt:
TK = 5 + 3(q1 + q2)
Bereken prijs, afzet, winst, marginale opbrengsten en ‘dead weight loss’ als
a. de monopolist aan prijsdiscriminatie kan doen
b. de wet prijsdiscriminatie verbiedt.

B.5 Marktfalen

- rol asymmetrische informatie, signaling;
- moral hazard;
- het principaal-agent-probleem;
- externaliteiten en eigendomsrechten, theorema van Coase;
-	collectieve goederen: rivaliserend/non-rivaliserend, uitsluitbaar/
niet-uitsluitbaar.

(1)	Demonstreren hoe asymmetrische informatie de economische besluit
vorming beïnvloedt.
(2)	Duidelijk maken hoe bepaalde externaliteiten volgens het theorema van
Coase geïnternaliseerd kunnen worden.
(3)	Beredeneren waarom collectieve goederen niet-rivaliserend en niet-uitsluitbaar zijn.

Vraag bij indicator (1):
Op de tweedehandsautomarkt kennen de verkopers de kwaliteit van het aangeboden product, de kopers daarentegen kennen de kwaliteit ervan niet. Beredeneer waarom het bestaan van asymmetrische informatie de betreffende
markt kan doen verdwijnen. Op welke manier kan dat proces een halt worden
toegeroepen?
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4
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijving d.m.v. trefwoorden

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

C. Monetaire
economie

C.1			 Financiële data

-

verschillende definities van de geldhoeveelheid
nominale en reële geldhoeveelheid
soorten inflatie
verschillende soorten rente

(1) Beschrijven van de verschillende definities van de geldhoeveelheid.
(2) Het belang aangeven van het berekenen van de reële geldhoeveelheid.
(3)	De verschillende rentesoorten koppelen aan de betreffende vermogensmarkten.

Vraag bij indicator (1):
a.	Beschrijf globaal het verschil tussen wat in de Amerikaanse literatuur
doorgaans met M1 en M2 wordt aangeduid.
b.	Welk van de twee geldhoeveelheidsbegrippen wordt doorgaans in
economische analyses gebruikt? Waarom?

C.2		 Financiële markten en instituties

-

geldmarkt
kapitaalmarkt
valutamarkten
financiële instellingen en producten
toezicht monetaire autoriteiten, in het bijzonder tijdens financiële crises

(1)	Analyseren van de werking van de geld- en kapitaalmarkt en de invloed
van deze markten op de reële economie.
(2)	Beschrijven van de bepalende factoren voor ontwikkelingen op de valutamarkt op de korte en lange termijn.
(3)	Beschrijven van liquiditeits- en solvabiliteitseisen voor financiële instellingen
en de controle daarop door de monetaire autoriteiten.

Vraag bij indicator (1):
a.	In hoeverre bepalen (verwachte) renteontwikkelingen de stemming op
aandelenbeurzen?
b.	Analyseer de gevolgen binnen het AS/AD-model van een daling van de
aandelenkoersen.
Vraag bij indicator (2):
Leg een verband tussen de slechte situatie van de overheidsfinanciën van een
EMU-lidstaat en een zwakker wordende euro.

C.3		 Monetaire theorieën

- geldvraagmodellen
- geldaanbod
-	geld en inflatie: kwantiteitstheorie, seigniorage, nominale en reële
rente, hyperinflatie, klassieke dichotomie
- geldtheorieën

(1) Analyseren van theorieën die de geldvraag beschrijven.
(2) Bespreken van de beheersbaarheid van de geldhoeveelheid (in ruime zin).
(3)	Binnen de kwantiteitstheorie analyseren van mogelijke gevolgen van geldschepping.
(4) Beschrijven van monetaristische en (neo-)keynesiaanse geldheorieën.

Vraag bij indicator (1):
Leg uit waarom (neo-)keynesiaanse geldheorieën uitgaan van een zeer
rentegevoelige geldvraag.
Vraag bij indicator (3):
Waarom bevelen monetaristen een vaste geldgroeiregel aan?
Vraag bij indicator (4):
In hoeverre kon men tijdens de kredietcrisis van 2008 en 2009 spreken van
een wereldwijde ‘liquidity trap’ en wat betekende dit voor de mogelijkheden
tot monetaire stimulering?

C.4 Monetair beleid

-

structuur en werking van centrale banken
(basis)geldhoeveelheid en geldschepping
centrale banken: instrumentarium en doelstellingen
transmissiemechanismen
vergelijking monetair en fiscaal beleid wat betreft de effectiviteit
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(1)	Beschrijven en vergelijken van monetaire en wisselkoersdoelstellingen
van centrale banken.
(2)	Beschrijven van de factoren die de mate van geldschepping en de
geldmultiplicator bepalen.
(3)	Analyseren van het beleid van centrale banken en de doorwerking
daarvan op de reële economie.

Vraag bij indicator (2):
Beschrijf het effect van een verlies van vertrouwen in het banksysteem op de
geldmultiplicator.
Vraag bij indicator (3):
Beschrijf langs welke kanalen een renteverhoging van de ECB tot minder
inflatie in het eurogebied leidt. Plaats kanttekeningen bij de effectiviteit van
rentepolitiek van centrale banken.
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D. Collectieve
sector

D.1			 Functies van de collectieve sector

-

(quasi)collectieve goederen
externe effecten
stabilisatie-, allocatie- en herverdelingsfunctie
structuurbeleid
privatisering, globalisering en marktwerking
overheidsbeleid en welvaartstheorie
beleid t.a.v. de inkomensverdeling
arbeidsmarktbeleid

(1)	Beschrijven van de rol van de overheid in een marktgeoriënteerde economie.
(2)	Analyseren van de doelmatigheid van overheidsoptreden bij marktimperfecties.
(3)	Analyseren van de mate waarin de rol van de overheid beperkt wordt door
globalisering.

Vraag bij indicator (2):
Gegeven een bepaalde voorbeeld-context: Hoe en waarom treden overheden
op bij marktimperfecties? In hoeverre is dit optreden in dit specifieke geval
efficiënt?

-

inkomsten en uitgaven; typen belastingstelsels
automatische stabilisatoren
EMU-saldo en -schuld
begrotingscyclus
begrotingsnormen
overheidssaldo en ruilen over de tijd
gesubsidieerde en gepremieerde sector
decentrale overheden

(1)	Analyseren van de doelmatigheid en rechtvaardigheid van het Nederlandse
belastingstelsel.
(2)	Beschrijven van inkomsten en uitgaven van de verschillende typen over
heden en de gesubsidieerde en gepremieerde sector.
(3)	Analyseren van de inhoud en betekenis van het feitelijke, structurele en
robuuste EMU-saldo.
(4)	Beschrijven van verschillende begrotingsnormen en analyseren van hun
effect op de conjunctuur.

D.2		 Openbare financiën

Vraag bij indicator (3):
Geef een schets van de mogelijke effecten van de globalisering op de beleidsmogelijkheden van nationale overheden.
Vraag bij indicator (1):
Onder welke voorwaarden kan de invoering van een vlaktaks bijdragen aan
een betere werking van de Nederlandse arbeidsmarkt?
Vraag bij indicator (3):
Waarom geeft het robuuste EMU saldo een betere indicatie van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn dan het feitelijke EMU saldo?
Vraag bij indicator (4):
In hoeverre is het trendmatig begrotingsbeleid in staat gebleken ongewenste
procyclische effecten van begrotingsbeleid te voorkomen? Betrek in je antwoord
de rol van de automatische stabilisatoren.

D.3		 Sociale zekerheid

- omvang en betekenis sociale zekerheid
- modellen van sociale zekerheid
- houdbaarheid verzorgingsstaat

(1)	Beschrijven van de inrichting en geschiedenis van de Nederlandse
verzorgingsstaat.
(2)	Analyse van de (de)activerende invloed van het sociale zekerheidsstelsel
op de arbeidsmarkt.
(3)	Analyse van de houdbaarheid van de verzorgingsstaat tegen de achtergrond van demografische ontwikkelingen.

Vraag bij indicator (1):
Leg de imperfecties van de private verzekeringsmarkten uit aan de hand van
de begrippen asymmetrische informatie en averechtse selectie.
Vraag bij indicator (2):
Leg uit hoe de vervanging van de huidige arbeidskorting door een inkomens
afhankelijke arbeidskorting een verstorend effect kan hebben op het arbeidsaanbod.
Vraag bij indicator (3):
Leg uit dat de stijging van demografisch gevoelige uitgaven voor de overheid
aanleiding kan zijn om te streven naar een structureel begrotingsoverschot.
Gebruik hierbij het generatieargument

D.4 Europese Unie

-

Europese integratie; historie
instellingen EU
EU-begroting
Pact voor stabiliteit en groei
verbreding en verdieping EU

(1)	Beschrijven van de inrichting en geschiedenis van de EU en de EU-begroting.
(2)	Het belang beredeneren van de convergentiecriteria voor de stabiliteit
van de euro en de financierbaarheid van begrotingstekorten.
(3)	Analyse van het belang en de doelmatigheid van de uitbreiding van de EU.

Vraag bij indicator (1):
Wat wordt verstaan onder het ‘democratisch tekort’ van de EU? Heeft de
ratificatie van het Verdrag van Lissabon dit tekort opgelost?
Vraag bij indicator (2)
Leg uit op welke manier de convergentiecriteria moeten voorkomen dat een
begrotingsbeleid van een lidstaat negatieve gevolgen kan hebben voor de
andere lidstaten.
Vraag bij indicator (3):
Rechtvaardigt de negatieve netto-positie van Nederland binnen de EU de
conclusie dat Nederland beter niet deel kan nemen aan de EU?

D.5 Economie van de publieke besluitvorming

- welvaartseconomie
- politieke economie

(1)	De theorema’s van de welvaartseconomie in verband brengen met de rol
van de overheid.
(2)	Analyse van de politieke besluitvorming en de invloed van kiezers,
ambtenaren en belangengroepen.

Vraag bij indicator (1):
Maak in een betoog duidelijk in hoeverre het streven naar een rechtvaardige
inkomensverdeling afbreuk kan doen aan een efficiënte allocatie.
Vraag bij indicator (2):
Leg uit dat de politieke conjunctuurcyclus begrotingsbeleid procyclisch kan
maken.

82 | Kennisbasis hbo-masteropleidingen aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, algemene economie, bedrijfseconomie, godsdienst & levensbeschouwing

Kennisbasis hbo-masteropleidingen aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, algemene economie, bedrijfseconomie, godsdienst & levensbeschouwing | 83

4
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijving d.m.v. trefwoorden

Indicatoren masterniveau
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E. Inter
nationale
economische
betrekkingen

E.1			 Handelstheorie

-

(1)	De redenen voor inter- en intra-industriële handel analyseren.
(2)	De effecten van internationale handel op het welvaartsniveau van landen
analyseren.
(3)	De inkomensverdelingseffecten van internationale handel benoemen en
analyseren.

Vraag bij indicator (1):
Leg uit waarom intra-industriehandel met name plaatsvindt tussen landen met
gelijke inkomensniveaus.

comparatieve/absolute voordelen
standaardtheorie van de internationale handel: Ricardo,
Heckscher-Ohlin
nieuwe handelstheorieën
geografische economie (Paul Krugman)
economische groei en internationale handel
inkomensverdelingseffecten

Vraag bij indicator (2):
Leg uit waarom internationale handel een ‘positive sum game’ is.
Vraag bij indicator (3):
Leg uit waarom de Heckscher-Ohlin theorie impliceert dat de inkomensverdeling
in een land ongelijker kan worden.

E.2		 Handelspolitiek

- instrumenten van protectie
- statische en dynamische welvaartseffecten van protectie
- nominale en effectieve protectiegraad
-	preferentiële handelsliberalisering: handelsschepping en
handelsverschuiving
- multilaterale handelsliberalisering (WTO)

(1)	De werking van bestaande protectie-instrumenten bespreken en de
effecten daarvan op welvaart en allocatie beredeneren en bespreken.
(2)	Het effect van de gevolgen van het vormen van handelsblokken in de
wereld analyseren.
(3)	Beschrijven hoe internationale handelsovereenkomsten tot stand komen.

Vraag bij indicator (1):
a.	Leg uit dat invoerquota tot hogere welvaartsverliezen leiden dan een
vergelijkbaar invoertarief.
b.	Onder welke voorwaarden is een politiek van importsubstitutie te prefereren
boven een politiek van exportpromotie?
Vraag bij indicator (2):
Leg uit, uitsluitend op basis van het handelsverleggingsargument, of een toetreding van Turkije tot de EU te prefereren is boven een toetreding van Zwitserland.
Vraag bij indicator (3):
Bespreek het belang van reciprociteit voor de totstandkoming van multilaterale
handelsverdragen in de WTO.

E.3		 Economische globalisering

-

wereldhandelsstromen en buitenlandse directe investeringen
multinationale ondernemingen
economische groei en internationale handel
globalisering en arbeids- en milieustandaarden

(1)	De bepalende factoren van globalisering analyseren en de effecten van
globalisering beschrijven voor diverse landen.
(2)	Beschrijven en motiveren waarom en hoe bedrijven hun activiteiten
internationaliseren.
(3)	Wereldwijde verdelings- en milieuvraagstukken analyseren.
(4)	Convergentie dan wel divergentie tussen ontwikkelde en onontwikkelde
economieën bespreken.

Vraag bij indicator (1):
In hoeverre hebben ontwikkelingslanden voor- of nadeel van het proces van
globalisering?
Vraag bij indicator (2):
Beschrijf op welke manier ‘born globals’ als Google allerlei stappen van internationalisering hebben kunnen overslaan.
Vraag bij indicator (3):
Beschrijf in hoeverre globalisering de oorzaak of de mogelijke oplossing van
het probleem van de ‘global warming’ is.

E.4		 Ontwikkelingseconomie

-

indicatoren van onderontwikkeling
groeistrategieën
fair trade
effectiviteit ontwikkelingshulp
convergentie en divergentie tussen arm en rijk

(1)	Een aantal kenmerken van onderontwikkelde landen noemen.
(2)	Een aantal groeistrategieën, zoals export-led growth en import substitution
bespreken.
(3)	Een schets geven van het debat tussen verleners van traditionele ontwikkelingshulp en de critici ervan.

Vraag bij indicator (3):
Schrijf een beschouwing waarin je
•	de tegenstelling tussen de voor- en tegenstanders van de traditionele
ontwikkelingshulp kort schetst;
• en waarin je zelf een beredeneerd standpunt in dit debat inneemt.

E.5		 Betalingsbalans en wisselkoersen

-

valutamarkten en wisselkoersvorming
moderne wisselkoerstheorieën
macrobeleid in open economieën
intern en extern evewicht
financiële globalisering

(1)	Bestaande wisselkoerssystemen in de wereld beschrijven en vergelijken.
(2)	Enkele theorieën die wisselkoers-bewegingen voorspellen hanteren.
(3)	De effectiviteit van monetaire en fiscale politiek bij het nastreven van
intern en extern evenwicht beoordelen.
(4)	De gevolgen analyseren van langdurige betalingsbalansonevenwichtigheden
voor tekort- en overschotlanden.
(5)	Redenen geven voor een minder ontwikkeld land om het kapitaalverkeer
vrij te maken.

Vraag bij indicator (1):
Leg uit dat naarmate een land meer monetaire zelfstandigheid nastreeft, ze
eerder zal kiezen voor een systeem van flexibele wisselkoersen.
Vraag bij indicator (2):
Leg uit dat bij een perfecte goederenarbitrage de prijzen in verschillende landen, uitgedrukt in dezelfde valuta, niet uiteen kunnen lopen.
Vraag bij indicator (3):
Leg met een grafiek betreffende een Mundell/ Fleming-model uit dat een
monetair expansief beleid van de Deense centrale bank niet leidt tot een
productiestijging in Denemarken. Neem in je analyse mee dat de koers van
de Deense kroon gekoppeld is aan de euro en veronderstel perfecte kapitaalmobiliteit tussen euroland en Denemarken.
Vraag bij indicator (4):
Leg uit in hoeverre het overschot op de lopende rekening van China bijgedragen
kan hebben tot de kredietcrisis van 2008 en latere jaren.
Vraag bij indicator (5):
Geef de voor- en nadelen voor een minder ontwikkeld land voor het besluit om
het internationale kapitaalverkeer te liberaliseren.

E.6		 Internationale organisaties

- EMU
- supranationale organisaties: IMF, WTO

(1)	De EMU analyseren in haar groei tot optimaal valutagebied.
(2) 	rol van supranationale organisaties in het wereldwijde handels- en financiële
systeem verduidelijken.

Vraag bij indicator (1):
Leg uit aan dat een land dat wil toetreden tot het eurogebied eerst zijn goederen,
diensten- en arbeidsmarkt dient te flexibiliseren.
Vraag bij indicator (2):
a.	In hoeverre hebben de structurele aanpassingsprogramma’s van het IMF de
ontwikkeling van ontwikkelingslanden bevorderd?
b.	Bespreek waarom een IMF-programma een goede manier kan zijn om de
problemen in landen met grote overheidstekorten aan te pakken.
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F: Econo
mische tools

F.1			 Gedragseconomie

Het menselijk gedrag bestuderen met behulp van een ‘economische bril’.
Daarbij kunnen als uitgangspunt dienen:
-	attitude ten aanzien van het nemen van risico’s (mate van risicoaversie)
- beslissingen nemen op basis van vuistregels
- framing
- markt-inefficiënties
- (beperkte) rationaliteit
- egoïsme
Daarnaast kunnen bij de verklaring van het menselijk gedrag behulpzaam
zijn:
- economische experimenten;

(1)	Gebruikmaken van sociale, cognitieve en emotionele factoren om economische beslissingen van individuen en instituties alsmede de uitkomsten
van dit gedrag te verklaren.
(2)	Relevante speltheoretische inzichten en/of experimenten op correcte
wijze hanteren bij het bestuderen en overdragen van economische
concepten in verschillende contexten.

Vraag bij indicator (1) en (2):
Licht toe hoe de ‘tragedy of the commons’ (Hardin, 1968) tot stand komt,
beschrijf hoe daarbij ‘rationaliteit’ en ‘egoïsme’ een rol spelen en geef tenslotte
genuanceerd aan wat beperkingen kunnen zijn van deze manier van kijken
naar een maatschappelijk en economisch fenomeen.

F.2			 Speltheorie

- basisbegrippen en oplossingstechnieken van de speltheorie;
-	de speltheorie gebruiken als een formele ‘taal’ bij de bestudering van
sociale en economische vraagstukken;
-	het modelleren van eenvoudige economische vraagstukken met behulp
van speltheorie;
- het analyseren van speltheoretische strategieën en uitkomsten.

(1)	(Verschillen in) strategieën en uitkomsten bij coöperatieve en non-coöperatieve spelen herkennen en analyseren.
(2)	(Verschillen in) strategieën en uitkomsten onder complete en incomplete
informatie herkennen en analyseren.
(3)	(Verschillen in) strategieën en uitkomsten bij eenmalige en herhaalde
spelen herkennen en analyseren.

Vraag bij indicator (1), (2) en (3):
Stem in of weerleg, onderbouwd met argumenten, de volgende stelling:
‘Een dominante strategie is een goed voorbeeld van een Nash-evenwicht.’
Vraag bij indicator (1), (2) en (3):
Stem in of weerleg, onderbouwd met argumenten, de volgende stelling:
‘Een Nash-evenwicht is per definitie de optimale uitkomst van een spel.’

F.3			 Modellen

-	de economie bestuderen met behulp van modellen, rekeninghoudend
met de bijbehorende modelassumpties

(1)	Relevante modellen op correcte wijze hanteren bij het bestuderen van
economische verschijnselen en concepten in verschillende contexten.

Vraag bij indicator (1):
Leid grafisch en algebraïsch met behulp van isoquanten en isokostenlijnen een
langetermijn expansiepad af.

F.4			 Basis wiskunde

- functiebegrip, functieverloop en functieonderzoek
- exponentiële groei
- limieten, asymptoten en continuïteit
- de afgeleide functie/ differentiaalregels
- exponentiële en logaritmische functies
- functies van twee variabelen
- partiële afgeleide
-	berekeningen kunnen uitvoeren en grafische weergaven kunnen maken
met computersoftware, zoals een spreadsheetprogramma

(1) Wiskundige technieken toepassen op complexe economische relaties.
(2) Grafische weergaven maken en interpreteren.

Vraag bij indicator (1):
Gegeven is de productiefunctie

—	algemene vaardigheden, zoals:
* gegevensverkrijging
* invoer
* verwerking
* analyse
—	vaardigheden (beschrijvende) statistiek en kansrekening
—	frequentieverdelingen
—	kruistabellen
—	kansverdelingen, bijvoorbeeld:
* normale verdeling
* Z-verdeling
* binomiale verdeling
—	gemiddelde, modus, mediaan, spreiding
—	regressie-analyse
—	schatten en toetsen
—	toetsende statistiek

(1)	De output van een statistisch onderzoek kunnen invoeren met behulp
van computersoftware, analyseren, beoordelen en evalueren en hierover
rapporteren.
(2)	Lineaire regressieanalyses uitvoeren met behulp van computersoftware
en op basis van de output conclusies trekken.

F.5			 Basis statistiek
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Y = 5K0,4L0,6 (K > 0, L > 0)
Bepaal de puntelasticiteit EK (10,12) in één decimaal nauwkeurig.
Vraag bij indicator (2):
Vat [gegeven data] samen met behulp van een draaitabel.
Vraag bij indicator (1) en (2):
Verzamel data over het bbp van de OESO-landen uit de databases bij de Worldbank en relateer deze aan de andere componenten van de HDI. Trek met
gebruikmaking van logisch-statistische modellen en toetsen een valide conclusie
over de relatie tussen het bbp en de andere componenten. Verwerk je antwoord
in een korte rapportage.
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G: Wetenschappelijke
grondslagen
en ontwikkelingen

G.1			 Methodologie van de wetenschap in het algemeen

-

(1)	Genuanceerd aangeven wat het doel, de focus en het nut van wetenschap
in het algemeen is.
(2)	Geaccepteerde methoden beschrijven om tot betrouwbare kennis te kunnen
komen.
(3)	Op basis van een gegeven onderzoeksartikel de daarin gepresenteerde
resultaten beoordelen op validiteit en betrouwbaarheid.
(4)	Beschrijven hoe in de wetenschap een paradigmashift tot stand kan
komen.

Vraag bij indicator (2):
Geef genunaceerd aan hoe en in hoeverre falsificatie de problemen van
verificatie kan ondervangen bij het accepteren van een theorie.

(1)	Beschrijven hoe heterodoxe stromingen van invloed (kunnen) zijn op
orthodoxe stromingen in het economisch denken.
(2)	Analyseren hoe een experimenteel-economische benadering methodo
logisch afwijkt van een modelmatige benadering.
(3)	Analyseren in welke mate de maatschappelijke context in de betreffende
periode van belang is voor specifieke economische denkers en hun
gedachtegoed.

Vraag bij indicator (1):
Bespreek in hoeverre en hoe heterodoxe economen een rol spelen in het
totstandkomen van economische theorieën.

o Préklassiek, bijvoorbeeld:
* Mercantilisten
* Fysiocraten
* David Hume

(1)	De fundamenten van het economisch gedachtegoed in de préklassieke
periode beschrijven.
(2)	Aangeven op welke manier de focus van de Mercantilisten overeenkomt
met en verschilt van die van de Fysiocraten.
(3)	Beschrijven hoe de préklassieke fundamenten uiteindelijk leidden tot het
ontstaan van het klassiek gedachtegoed.

Vraag bij indicator (1):
Licht toe welke impact de aanname dat de wereldwelvaart gefixeerd is, heeft
op de manier waarop de Mercantillisten de economie bestuderen / analyseren.

o Klassiek, bijvoorbeeld:
* Adam Smith
* David Ricardo
* Thomas Robert Malthus
* Karl Marx

(1)	Beschrijven welke de belangrijkste overeenkomsten en verschillen zijn
tussen het klassieke en het preklassieke gedachtegoed.
(2)	De verschillen en overeenkomsten aangeven tussen de theorieën van
Adam Smith en David Ricardo.
(3)	Analyseren in welke mate de opvatting van economie als positieve wetenschap van belang is voor specifieke klassieke economische denkers en hun
gedachtegoed.

Vraag bij indicator (1):
Licht toe hoe vrijhandel volgens Ricardo leidt tot een hogere (wereld)welvaart
en illustreer genuanceerd hoe Ricardo hier afwijkt van de visie van Smith.

o Neoklassiek, bijvoorbeeld:
* William Stanley Jevons
* Carl Menger
* Léon Walras
* Alfred Marshal

(1)	De ontwikkeling van de marginale analyse en de algemeen-evenwichts
analyse beschrijven.
(2)	Aangeven in hoeverre en hoe de economische wetenschap verandert door
het de marginale analyse en de algemeen-evenwichtsanalyse.

Vraag bij indicator (2):
Beschrijf hoe de partiële (Alfred Marshall) en de algemeen-evenwichtsanalyse
(Léon Walras) van elkaar verschillen.

o Institutioneel, bijvoorbeeld:
* Thorstein Veblen
* John Kenneth Galbraith

(1)	Onderscheid maken tussen heterodoxe en orthodoxe stromingen in het
economisch denken.
(2)	Aangeven hoe en in hoeverre heterodoxe en orthodoxe stromingen in het
economisch denken elkaar beïnvloeden.

Vraag bij indicator (2):
In hoeverre beschouw je de ideeën van Thorstein Veblen momenteel als
heterodoxe ideeën?

o Opkomst van de macro-economie en de econometrie, bijvoorbeeld:
* John Maynard Keynes
* Jan Tinbergen

(1)	De historische context beschrijven waarbinnen de keynesiaanse revolutie
kon optreden.
(2)	De gevolgen van de keynesiaanse revolutie beschrijven voor de manier
waarop de economische wetenschap zich heeft ontwikkeld.
(3)	Beschrijven wat de belangrijkste kritiek op het keynesiaans gedachtegoed
is geweest.
(4)	Analyseren wat de invloed van de econometrie is geweest op de wijze
waarop economen de economie bestuderen.

Vraag bij indicator (1):
Welke waren volgens John Maynard Keynes de belangrijkste tekortkomingen
van het kapitalisme?

(1)	Beschrijven hoe de (neo)klassieke en de hedendaagse benadering van
de micro-economie van elkaar verschillen.
(2)	Voorbeelden noemen van een methodologisch probleem waarmee
moderne macro-economen geconfronteerd worden.
(3)	Moderne ontwikkelingen in de economische wetenschap opnoemen en
duiden, bijvoorbeeld het bestuderen van het verschijnsel ‘bruto nationaal
geluk’.

Vraag bij indicator (3):
In hoeverre ondergraven en in hoeverre onderschrijven recente neurowetenschappelijke ontdekkingen het rationaliteitspostulaat?

focus, doel en nut van wetenschap in het algemeen
verificatie en falsificatie
betrouwbaarheid en validiteit
verklaren en voorspellen
inductie en deductie
naturalisme
sociologie van de economische wetenschap
enkele denkers, bijvoorbeeld:
* Popper
* Kuhn
* Lakatos

G.2	Methodologie van de economische wetenschap in
het bijzonder

- focus, doel en nut van de economische wetenschap in het bijzonder
-	basismethoden, -technieken en instrumenten van de economische
wetenschap
- werken vanuit assumpties en randvoorwaarden
- realisme versus instrumentalisme in de economische wetenschap
- enkele denkers, bijvoorbeeld:
* Herbert Simon
* Milton Friedman

G.3 Geschiedenis van het economisch denken

-	onderscheiden van diverse scholen op gedachtegoed en methode/
werkwijze:

o Modern, bijvoorbeeld:
* Milton Friedman
* Paul Samuelson
* Kenneth Arrow
* Gérard Debreu
* Tjalling Koopmans
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Vraag bij indicator (3):
Veel economische handboeken typeren de economische wetenschap als
logisch-positivistisch van aard. In hoeverre ben je het daarmee eens?

Vraag bij de indicatoren (2) en (3):
Wat is volgens jou de belangrijkste bijdrage van John Maynard Keynes
geweest aan de economsiche wetenschap?
(3) Is John Maynard Keynes, anno nu, passé of juist hot? Licht toe hoe dat
komt.
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4
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijving d.m.v. trefwoorden

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

H: Vak
didactiek
Economie

H.1			Oriëntatie op het schoolvak Economie in de bovenbouw
van havo en vwo

- Examenstof Economie voor de bovenbouw havo en vwo;
-	achtergronden van de examenstof Economie voor de bovenbouw havo
en vwo;
-	aard en structuur van examinering Economie voor de bovenbouw havo
en vwo;
- keuzeonderwerpen;
- klaslokaalexperimenten.

(1)	Beschrijven welke concepten en domeinen de kern van het examen
programma Economie vormen.
(2)	Vanuit theoretische achtergronden (zie bijvoorbeeld The Wealth of Education) verklaren waarom deze concept/context-benadering een (logische)
basis van het examenprogramma Economie vormt.
(3)	Strategieën aan leerlingen leren om ze conceptueel te leren denken,
bijvoorbeeld via concept-mapping.
(4)	Strategieën ontwikkelen om bij leerlingen misconcepten op te sporen.
(5)	Leerlingen een economische bril leren hanteren d.m.v. de concept/contextbenadering en ze brengen tot transfer.
(6)	Een PTA analyseren en (gedeeltelijk) (her)ontwerpen, op basis van het
examenprogramma Economie voor de bovenbouw havo en vwo.
(7)	Keuzeonderwerpen selecteren, deze voorbereiden, uitvoeren (met bovenbouwleerlingen havo en vwo) en evalueren.
(8)	Klaslokaalexperimenten selecteren, deze voorbereiden, uitvoeren (met
bovenbouwleerlingen havo en vwo) en evalueren.
(9)	Informatie- en leervaardigheden aan leerlingen overbrengen, die nodig
zijn volgens domein A van het examenprogramma Economie.

Vraag bij de indicatoren (1) en (9):
Ontwerp doelstellingen voor een leerarrangement voor Economie voor een
bovenbouwklas, waarbij je rekening houdt met de inhouden van het eindexamenprogramma Economie. Bij het formuleren van de doelstellingen zijn vaardigheden
behorend tot examendomein A aan de orde gesteld.

-	ontwerpprincipes voor onderwijs en leerarrangementen Economie
voor de bovenbouw havo en vwo
-	cognitieve, leerpsychologische en neurowetenschappelijke uitgangspunten die nodig zijn om geschikte leerarrangementen te ontwikkelen
voor leerlingen in de bovenbouw havo en vwo
-	manieren om te differentiëren tussen leerlingen in de bovenbouw havo
en vwo

(1)	Economielessen / onderzoeksprojecten voor leerlingen in de bovenbouw
havo en vwo voorbereiden, uitvoeren en evalueren, waarbij leerlingen
gedeeltelijk zelfstandig en op hun eigen niveau en wijze (leerstijl) en in
eigen tempo hun leren kunnen vormgeven.
(2)	Verschillende toetsvormen voor leerlingen ontwerpen, die aansluiten bij
het examenprogramma Economie en die gebaseerd zijn op een voor de
doelgroep geschikte taxonomie, bijvoorbeeld de gereviseerde taxonomie
van Bloom.
(3)	Op evidence-based wijze en vanuit literatuur onderbouwd, uitdagende en
moderne en/of vernieuwende leeromgevingen creëren voor leerlingen
Economie in de bovenbouw havo en vwo, bijvoorbeeld met behulp van
activerende didactiek, samenwerkend leren en projectonderwijs.
(4)	Economieleerlingen in de bovenbouw havo en vwo laten komen tot
´deep understanding´ door in de ontwikkelde arrangementen aandacht
te hebben voor transfer van kennis en vaardigheden.
(5)	Vanuit een onderbouwing met literatuur de mogelijkheden voor een betekenisvolle inzet van ICT als didactische functionaliteit bij het verzorgen
van economieonderwijs in de bovenbouw havo en vwo benoemen.
(6)	Een weloverwogen keuze maken voor een (nieuwe) economiemethode,
op basis van een vanuit de literatuur en met collega’s samengesteld
programma van eisen.
(7)	Actualiteit borgen in de les.

Vraag bij indicator (1):
Ontwerp met behulp van een economiemethode voor bovenbouw havo en
vwo en met behulp van aanvullend materiaal, dan wel uitsluitend op grond
van zelf gezocht materiaal (tekst en beeld, voorzien van opdrachten op bovenbouwniveau) een leerarrangement dat geschikt is om de vooraf door jouzelf
geformuleerde onderwijsdoelstellingen te bereiken.

(1)	Reflecteren op de eigen professionele ontwikkeling, met de SBL-competenties als basis.
(2)	Afstemming en samenwerken zoeken met collega’s en andere stakeholders
binnen en buiten de schoolorganisatie.
(3)	Zich zelfstandig (nieuwe) theorieën met betrekking tot onderwerpen van
vakinhoudelijke en/of didactische aard eigen maken.
(4)	Bevindingen uit (eigen) onderzoek interpreteren en vertalen naar de
onderwijspraktijk.
(5)	De resultaten van de gekozen vakinhoudelijke en didactische aanpak
presenteren en in dialoog verdedigen op het niveau van vak(didactische)
specialisten.
(6)	(Eigen) onderzoeksresultaten communiceren naar collega’s in de school
en externe doelgroepen, bijvoorbeeld via een zelfgeschreven rapportage
of publicabel (vakblad)artikel.

Vraag bij de indicatoren (5) en (6):
Schrijf een artikel dat geschikt is voor publicatie in het Tijdschrift voor het
Economisch Onderwijs (TEO) of Factor-D, waarin je de resultaten van een zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek naar een zelfontworpen didactisch
leerarrangement gestructureerd bespreekt.

H.2	De economiedocent als ontwerper van leerarrangementen
voor de bovenbouw van havo en vwo

H.3	De economiedocent als onderzoeker en regisseur van de
eigen ontwikkeling

-

reflectievaardigheden
kennis van de (school)organisatie en haar omgeving
informatie- en leervaardigheden
communicatievaardigheden
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Vraag bij indicator (6):
Schrijf een Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) waarmee je voldoet
aan de wettelijke eisen betreffende het schoolexamen en het centraal examen
Economie. Voorzie het PTA van een toelichting waarin je gemaakte keuzes
verantwoordt.

Vraag bij indicator (2):
Ontwerp een valide en betrouwbare toets met opgaven, modelantwoorden
en een scoringsvoorschrift, waarin het bereiken van de voor het betreffende
leerarrangement geformuleerde onderwijsdoelstellingen aantoonbaar wordt
geëvalueerd.
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4
Samenstelling redactie en legitimeringspanel
Algemene economie
Leden vakredactie
Gerrit Gorter

NHL Hogeschool

Roel Grol		Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Luuk Smits

Fontys Hogescholen

Jos Steins

Hogeschool van Amsterdam

Harrie Verlegh

Fontys Hogescholen

Leden legitimeringspanel
drs. G.L. Broer-Nieuwenhuis 	Vecon vakvereniging
professor dr. J. Hinloopen 	hoogleraar Economie, Universiteit van Amsterdam
J.M. Hommel-Rozendaal 	docent VO en bestuurslid VECON
Gerard Peeters 	VO-werkveld
professor dr. E.M. Sent 	hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan
de Radboud Universiteit Nijmegen, raadslid bij de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling
drs. L. Wouda 	vakdidacticus Economie bij UOCG, Rijksuniversiteit Groningen
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5. Kennisbasis hbo-masteropleiding
bedrijfseconomie
Inleiding kennisbasis hbo-masteropleiding bedrijfseconomie

Leeswijzer
In de tweede kolom van de kennisbasis zijn bij elk domein de bijbehorende subdomeinen weer-

Relatie tot de kennisbasis bachelor bedrijfseconomie

gegeven. Deze subdomeinen zijn in de derde kolom geoperationaliseerd door het benoemen

De kennisbasis bachelor Bedrijfseconomie is als uitgangspunt genomen. Veel onderwerpen

van de onderliggende concepten (m.b.v. trefwoorden). Al deze concepten maken deel uit van

die in de kennisbasis bachelor bedrijfseconomie zijn genoemd, vinden we - op hoger én ver-

de opleiding. Opleidingen hebben de vrijheid om eigen accenten te leggen. In kolom vier

diepend niveau - terug in de kennisbasis master. Het gaat dan om onderwerpen op het terrein

wordt van de concepten met behulp van een indicator duidelijk gemaakt wat het beoogde

van kosten, opbrengsten, financiering, verslaggeving, marketing, wiskunde en statistiek.

prestatieniveau inhoudt. Hier vinden we een belangrijk onderscheid tussen de opzet van de

Daarnaast zal het de lezer opvallen dat onderwerpen over het recht en het voeren van een

kennisbasis master- en bacheloropleiding. Deze kolom pretendeert niet de kennisbasis volledig

administratie niet expliciet terugkomen. Voor zover van toepassing zijn deze onderwerpen

te dekken en kan dus niet worden gebruikt als dekkende uitwerking van alle domeinen. In de

bij andere (hoofd)onderwerpen ondergebracht.

vijfde kolom zijn ten slotte voorbeeld toetsvragen opgenomen om een aantal indicatoren nader
te specificeren. Deze toetsvragen zijn gericht op beheersing van vakkennis. De formuleringen

Domeinen en subdomeinen

sluiten aan bij de hogere niveaus van de taxonomie van Bloom.

De indeling in domeinen sluit aan bij die van de universitaire lerarenopleidingen. Daaraan
is een domein ‘Wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen’ toegevoegd. Dit laatste
domein (G), dat de basis van de wetenschapsfilosofie en de geschiedenis van het economisch
denken bevat, is mede onderscheidend voor het masterniveau. Verder sluit de indeling in
domeinen en subdomeinen aan bij wat gebruikelijk is in de internationale economische vak
literatuur.

Vakspecifieke eisen voor het onderwijs in de bovenbouw
Veel onderwerpen op het terrein van Management & Organisatie vereisen inzicht in en
toepassing van wiskundige en statistische principes. Hoewel deze vaardigheden niet als doel
an sich moeten worden beschouwd, is ervoor gekozen de wiskundige en statistische kennis
elementen onder te brengen in een apart onderdeel. Domein F: ‘Vaardigheden’ is hiervoor ontwikkeld. Binnen het genoemde domein F zijn ook onderwerpen over de speltheorie opgenomen.
Het doen van onderzoek is voor masterstudenten een belangrijke activiteit. Onderzoek kan
met verschillende vakonderdelen verbonden zijn. Er is niet voor gekozen om onderzoek als
apart domein op te nemen. Binnen de verschillende domeinen worden aspecten van onderzoek
wel genoemd.

Relatie met andere vakken
Inhoudelijk kunnen relaties worden gelegd met andere maatschappelijke vakken. We geven
enkele voorbeelden.

Algemene Economie: ook binnen de bedrijfseconomie is het kenobject het streven van de
mens naar welvaart. De bestudering van ‘homo economicus’ strekt zich uit naar tal werk
organisaties waarin de mens participeert.

Geschiedenis: ontstaan en ontwikkeling van georganiseerde (werk)verbanden.
Aardrijkskunde: duurzaam omgaan met hulpbronnen.
Maatschappijleer: omgaan met ethische dilemma’s.
Daarnaast is er de rol van de wiskunde, niet zozeer inhoudelijk, maar voornamelijk als ‘tool’
om economische processen compact weer te geven.

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

Interne informatievoorziening
Kosten- en opbrengstencalculaties
Interne planning en ‘control’
Interne verslaglegging
(Intern) onderzoek

95
95
97
97
97

Beschikbaar aantal eenheden
B.1
Waarde en waarderen
B.2
Working capital management
B.3
Vermogens- en kapitaalstructuur
B.4
Risico en opbrengst
B.5
Lange-termijn financiering
B.6
Financiële instrumenten
B.7
Financiële planning

97
99
99
99
99
101
101
101

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5

Financial statements
Winst- en vermogensvraagstukken
Regelgeving rondom de Jaarrekening
Externe verslaglegging
Financiële analyse

103
103
103
105
105

D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7

Ondernemingsstrategie en portfoliomanagement
Externe omgeving
Interne omgeving
Marktonderzoek en informatievoorziening
Marketingstrategie en planning
Internationale marketing
Evaluatie en feedback

107
107
107
107
107
107
107

E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
E.7
E.8

Missie, visie, waarden en doelen
Externe en interne analyses
Functional level strategieën
Business level strategieën
Corporate level strategieën
Governance, cultuur en ethiek
Organisatiestructuren en leiderschap
Organisatie controls

109
109
109
109
111
111
111
111

F1
F2
F3
F4
F5
F6

Digitale vaardigheden
Werken met een statistisch pakket
Werken met een speadsheet pakket (rekenprogramma’s)
Lineair programmeren
Toegepaste wiskunde voor bedrijfseconomie
Speltheorie 

G.1
Methodologie van de wetenschap in het algemeen
G.2	Methodologie van de (bedrijfs)economische wetenschap in het bijzonder
G.3
Geschiedenis van het (bedrijfs)economisch denken

113
113
113
115
117
119
121
121
121

H.1
De docent als inhoudelijk expert op het gebied van M&O
123
H.2	De M&O-docent als ontwerper, uitvoerder en beoordelaar van leerarrangementen voor de bovenbouw van havo en vwo
123
H.3	De M&O-docent als onderzoeker en regisseur van de eigen ontwikkeling
123
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5
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijvingen en/of toelichtingen d.m.v. trefwoorden

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

A. Management
Accounting

A.1			 Interne informatievoorziening

-	management informatiesystemen (bijvoorbeeld: balanced score card
methode)
-	relatie met bedrijfsstrategie
-	beheersing van bedrijfsprocessen, waaronder technieken van budget
tering
-	contingentie benadering (fit for use)
-	kritische succesfactoren (bijvoorbeeld 7-S model)

(1)	Toepassingen van de Balanced Score Card methode evalueren;
(2)	analyseren en beoordelen van de informatiebehoeften en Informatie
voorziening ten behoeve van verschillende organisatieniveaus;
(3)	opstellen, analyseren en beoordelen van een budgetteringssysteem;
(4)	voorgestelde organisatieveranderingen op hun consequenties beoordelen;
(5)	bepalen, analyseren en beoordelen van kritische succesfactoren van een
organisatie (profit/ not-for-profit);
(6)	analyseren en beoordelen van een management informatiesysteem in
verschillende situaties;
(7)	kernprocessen van governance benoemen en hun samenhang verklaren.

Vraag bij indicator (1):
Organisaties in de publieke sector en de not-for-profitsector, maken gebruik van
financiële systemen om de kosten te begroten en de uitgaven te controleren
en beheersen. Kies een overheidsinstantie of not-for-profitorganisatie.
Beschrijf de diverse perspectieven (wat wil de organisatie met de BSC bereiken)
die de organisatie in haar balanced scorecard dient op te nemen. Beoordeel de
toepassingsmogelijkheden.
Vraag bij indicator (3):
Wat is zero base budgettering en wat zijn kenmerkende verschillen met andere,
meer traditionele manieren van budgettering? Schrijf een kort essay waarin
een beoordeling wordt gegeven over de toepasbaarheid van zero base budgettering in een profitorganisatie.
Vraag bij indicator (4):
Beschouw de volgende uitspraak: “Een verandering (change) van afdelings
management naar procesmanagement leidt tot optimalisatie.” Beoordeel het
waarheidsgehalte van de uitspraak en geef daarbij uw argumenten.
Vraag bij indicator (6):
Leg uit wat wordt verstaan onder de contingency benadering van management accounting. Illustreer uw uitleg met een voorbeeld.

A.2 Kosten- en opbrengstencalculaties

-	traditionele systemen (waaronder job-order costing en process costing)
-	taxonomieën (waaronder vast, variabel, direct, indirect, differentieel,
discretionair)
-	activity based costing (ABC)
-	allocatie van kosten
-	budgettering / technieken
-	cost-volume-profit analysis
-	investeringsanalyse
-	life cycling costing
-	opportunity costs
-	productiviteit, effectiviteit, efficiëntie
-	traceable costs
-	verschillenanalyses (voor- en nacalculatie)

(1)	Kostengedrag en opbrengstengedrag bij verschillende prestatieniveaus
analyseren en beoordelen;
(2)	technieken van budgettering toepassen, beoordelen en evalueren;
(3)	oorzaken van hoge of lage kostenefficiëntie noemen, verklaren en
analyseren;
(4)	productiviteitsberekeningen uitvoeren, verklaren en analyseren;
(5)	kosten- en opbrengstencalculaties opstellen, analyseren, beoordelen en
evalueren;
(6)	dekkingsbijdrageberekeningen van producten, productgroepen,
klant(groep)en, afzetmarkten of verkoopkanalen opstellen, analyseren,
beoordelen en evalueren;
(7)	op basis van een stelling een verhandeling of essay schrijven;
(8)	met behulp van opportunity costs bedrijfsbeslissingen, die een effect
hebben op kosten en opbrengsten, evalueren;
(9)	verklaren waarom op korte termijn sommige kosten en opbrengsten niet
van belang zijn voor managementbeslissingen.

Vraag bij indicator (1):
Bildwork wil een flexibel budget opstellen voor haar energiekosten. Deze kosten
zijn vooral afhankelijk van de gewerkte machine-uren. Gegevens uit de eerste
vier perioden zijn als volgt:
periode

Energiekosten (Y)

Machine-uren (X)

1

€350

20

2

€450

300

3

€300

100

4

€500

400

Gevraagd:
a)	Zet de relatie tussen energiekosten en machine-uren af in een puntenwolk
(Y op de verticale as).
b)	Bereken de contante a en de hellingshoek b van de functie Y=a + bX,
gebruikmakend van (i) de hoog-laag benadering, en (ii) de regressieanalyse.
Geef commentaar op de verkregen resultaten.
c)	Bereken voor de regressieanalyse, de determinatiecoëfficiënt, R2.
Geef commentaar op het verkregen resultaat.
Vraag bij indicator (7):
Becommentarieer de volgende uitspraak; licht uw commentaar toe met concrete
bedrijfsvoorbeelden (maximaal 1 A4). ‘Kostenverbijzondering op basis van toeslagcalculatie kunnen leiden tot verkeerde bedrijfseconomische beslissingen’.
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5
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijvingen en/of toelichtingen d.m.v. trefwoorden

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

A. Management
Accounting

A.3 Interne planning en ‘control’

-

(1)	Bepaling kritische succesfactoren met behulp van de waardeketen van
Porte;
(2)	relaties analyseren tussen enerzijds prestatiemeting en anderzijds
kritische succesfactoren, organisatieprocessen en indicatoren;
(3)	herkennen en analyseren van knelpunten in bedrijfsprocessen;
(4)	de rol van management accounting bij het beheersen van bedrijfsprocessen
verklaren, analyseren en beoordelen;
(5)	bestel- en voorraadpolitiek in een gegeven situatie bepalen, analyseren,
beoordelen en evalueren;
(6)	verklaren dat Enterprise Risk Management (ERM) een onderneming helpt
om een meer gunstige verhouding tussen risico en opbrengsten te verkrijgen;
(7)	verschillen tussen planning (soll) en realisaties (ist) verklaren, analyseren
en beoordelen.

Vraag bij indicator (2) en (3):
Onderneming Gerlach kan op bestelling drie verschillende producttypen voortbrengen. Wel stelt de beschikbare productiecapaciteit beperkingen aan het
aantal per periode voort te brengen maximale aantal producten! Vooral de
2 machines die nodig zijn voor elk producttype blijken in de praktijk volbezet
te raken. Als dat eens niet het geval is, dan blijkt de beschikbare hoeveelheid
arbeidsuren vaak een bottleneck te vormen. Gerlach heeft dan ook al vaak
omzet (en winst) gemist, omdat niet tijdig aan de vraag kon worden voldaan.
Gerlach wil in de toekomst wat meer gestructureerd te werk gaan om de capaciteit zo winstgevend mogelijk in te zetten. Immers, de geconstateerde vraag
overtreft de mogelijke productie (op korte termijn). Gerlach streeft naar winstmaximalisatie op korte (en lange) termijn. De drie producttypen zijn respectievelijk Canne, Stein en Winhof.
De benodigde hoeveelheid arbeids- en machine-uren zijn respectievelijk als
volgt:

beslissingsbomen
continue verbetering (Kaizen)
managementcyclus (PDCA)
feedback en feedforward controls
just-in-time (JIT)
knelpuntsfactor (theory of constraints)
leereffect, leercurve
voorraadbeleid
riskmanagement
waardeketen (value chain)
transferpricing

Canne

Stein

Winhof

Beschikbaar
aantal eenheden
1560

Arbeidsuren

120

78

120

Machine-uren M I

120

78

120

1560

Machine-uren M II

120

78

120

1560

Grondstoffen in liters

120

78

120

1560

Opbrengstprijs per eenheid

120

78

120

1560

1	Bepaal de knelpuntsfactor voor de respectievelijke producten Canne, Stein
en Winhof.
2	Bepaal de dekkingsbijdrage per knelpuntsfactoreenheid bij de drie verschillende producten.
3	Welk(e) product(en) zal Gerlach gaan maken en verkopen op grond van
antwoord 2? (Licht uw antwoord toe).
4	Bereken het netto bedrijfsresultaat (voor belastingen) per productieperiode,
uitgaande van het antwoord op vraag 3.
5	Vergelijking van de producten Canne en Winhof laat zien dat ook deze
dezelfde knelpuntfactor hebben. Reeds op het eerste gezicht blijkt ook dat
een van deze twee producten inferieur is ten opzichte van het andere
product. Welk product is inferieur en waarom is dat het geval? (spd 2003 ,
gedeeltelijk)
A.4 Interne verslaglegging

-

activiteitskengetallen
ratio analyse
financieel/niet-financieel
deelbudgetten en masterbudget
human resource management
bedrijfsprocessen
rendement (ROI)
toegevoegde waarde
werkkapitaal

(1)
(2)
(3)
(4)

Vanuit deelbudgetten een masterbudget opbouwen;
rendementsberekeningen opstellen, analyseren en beoordelen;
activiteitskengetallen opstellen, analyseren en beoordelen;
analyses maken en presenteren, een evaluatie schrijven en presenteren
op basis van beschikbare informatie over ontvangsten, betalingen,
marges, EBIT, operationele kosten, toegevoegde waarde, netto inkomen
en vermogenscomponenten.

Vraag bij indicator (1):
Bij gegeven data kan worden gevraagd het masterbudget op te stellen voor
het volgende jaar, in de volgende volgorde:
a. verkoopbudget
b. productiebudget
c. aankoop grondstoffen –verbruik grondstoffen
d. kostenbudget directe arbeid
e. kostenbudget indirecte productiearbeid
f. kostenbudget verkoopkosten en beheerskosten
g. productiekostenbudget
h. kostenbudget verkochte eenheden
i. liquiditeitsbudget per kwartaal
j. BTW-budget
k. resultatenbudget (belastingtarief 30%)
l. begrote balans
Beoordeel de opgestelde budgetten op basis van liquiditeit en rendement.
Becommentarieer eventuele knelpunten.

A.5 (Intern) onderzoek

-

managementcyclus
corporate en public governance
internal auditing versus external auditing
kwalitatief en kwantitatief onderzoek
kwaliteitssystemen (bijvoorbeeld: ISO, EFQM, INK-model
duurzaam ondernemen (people, profit, planet)
benchmarking

 itleggen hoe de principaal op basis van enerzijds verschillende doeleinden
(1) U
en anderzijds onvolledige informatie opportunistisch gedrag van de agent
kan helpen voorkomen;
(2) een beperkt kwantitatief onderzoek uitvoeren;
(3) een beperkt kwalitatief onderzoek uitvoeren;
(4)	het belang van internal auditing verklaren en de verschillen tussen
internal auditing versus external auditing benoemen.

Vraag bij indicator (1):
Agencytheorie is de tak van de financiële economie die belangenconflicten
bestudeert tussen mensen met verschillende belangen in dezelfde activa. Deze
belangenconflicten doen zich onder meer voor tussen de aandeelhouders en
managers van bedrijven. Maak duidelijk wat de bijdrage van de agencytheorie
is bij de analyse van een belangenconflict tussen aandeelhouders en managers.
Vraag bij indicator (2) en (3):
Het opzetten en uitvoeren van een beperkt onderzoek binnen een bedrijfseenheid
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Domeinen

Subdomeinen

Omschrijvingen en/of toelichtingen d.m.v. trefwoorden

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

B Corporate
Finance

B.1			 Waarde en waarderen

-

betekenis actuele waarde (NCW) en eindwaarde
cashflow concept vs. winst concept
doel en doelstellingen organisatie
waarde en waarderen (aandelen, obligaties)
free cashflow (FCF)
financiële calculatie (samengestelde interest)

(1) U
 itvoeren, vergelijken en interpreteren van financiële calculaties over
diverse termijnen met diverse renten;
(2) onderscheiden, opstellen en interpreteren van diverse cashflow concepten:
directe CF, indirecte CF en Free Cashflow;
(3) interpreteren van de onderscheiden resultaatbegrippen en deze omrekenen
naar de diverse cashflow begrippen;
(4) begripsvorming rond de doelstellingen van organisaties, waardemaximalisatie, het on-going en non-going business concept (“Profit is an illusion,
cash is a fact”).

Vraag bij indicator (1):
Bereken, vergelijk en beoordeel de werkelijke financieringskosten van diverse
offertes van banken.

-

Gouden Balansregel
cash conversion cycle (CCC)
werkkapitaal management
werkkapitaalratio’s vs. activiteitenratio`s
financiële planning op korte termijn

(1) Internaliseren van de diverse werkkapitaalbegrippen en de doelstellingen
van het werkkapitaalmanagement bezien vanuit diverse partijen en
concepten;
(2) interpreteren van de verschillen tussen de CCC, de toegevoegde waarde
cyclus, de value chain en het waardenkringloopschema;
(3)	ratioanalyse: opstellen, berekenen en analyseren (horizontaal en verticaal)
van ratio’s;
(4) interpreteren van de Gouden Balansregel in de CCC.

Vragen bij indicator (1) en (3):
Bereken, vergelijk en interpreteer de diverse ratio’s van een onderneming in
de loop de jaren (horizontale analyse).

 nderscheid maken tussen de boekhoudkundige balans (debet/credit) en
(1) O
de financieringsstructuur (vermogens en kapitaalstructuur).
(2) Onderscheiden van de diverse vormen van eigen en vreemd vermogen en
het bepalen van optimale vermogensstructuur
(3) Interpreteren van de implicaties van vormen van VV en EV op de kostenstructuur en zeggenschapstructuur binnen de organisatie.
(4) Interpreteren van de gevolgen van de diverse vormen van VV op het
credit risk en daarmee de credit rating van de organisatie.
(5)	Berekenen van de credit rating aan de hand van de relevante Z-score
voor een organisatie.
(6) Interpreteren van de rating-notes die rating agencies toekennen aan
organisaties.

Vraag bij indicator (2):
Beoordeel een vermogensstructuur uit een balans bij een gegeven optimaliseringcriterium.

 nderscheiden, berekenen en interpreteren van de diverse soorten risico’s:
O
- binnen organisaties / projecten,
- tussen financieringsvormen,
- binnen portefeuilles.
Toepassen van statistische berekeningen en concepten om risico te
benaderen:
		Value at Risk, range, modus, mediaan, variantie, standaard deviatie, variatiecoëfficiënt, portefeuille variantie, co-variantie en correlatiecoëfficient.

Vraag bij indicator (1):
Fondsenselectie: bouw en wapenindustrie
Een beleggingsconsortium belegt in sectorgerelateerde beleggingsfondsen.
Het consortium staat op het punt een beslissing te nemen over het beleggen
van gelden in een tweetal (onderling onafhankelijke) beleggingsfondsen.
Eén fonds heeft betrekking op de bouwsector (B) en het andere fonds heeft
betrekking op de wapenindustrie (W).

B.2		 Working capital management

B.3		 Vermogens- en kapitaalstructuur

B.4 Risico en opbrengst

-	financieringsstructuur: het afstemmen van de vermogensstructuur op
de kapitaalstructuur.
- EV versus VV:
- corporate debt: diverse vormen van VV
- credit risk
- herkapitalisatie
- optimale kapitaalstructuur

- risicomanagement
- taxonomieën, bijvoorbeeld:
- dynamisch vs. statisch
- objectief vs. subjectief
-	systematisch (markt; niet diversificeerbaar) vs. niet-systematisch
(uniek; diversificeerbaar)
-	afzetrisico / prijsrisico / omzetrisico / commercieel risico / bedrijfs
risico / koersrisico
- statistische berekeningen rondom risico (zie domein F: Vaardigheden)

(1)
		
		
		
(2)

Vraag bij indicator (2):
Bereken en beoordeel de CF a.d.h.v. een jaarverslag van een onderneming.

Bereken, vergelijk en interpreteer de diverse ratio`s van een onderneming in
vergelijk met de branche (verticale analyse).

Vraag bij indicator (2), (3) en (4):
Geef 5 vormen van mezzanine financiering. Geef bovendien per vorm aan op
basis van minimaal twee risicodragende en minimaal twee risicomijdende factoren in welke mate deze vorm van mezzanine neigt naar eigen of vreemd vermogen. Welke implicaties hebben deze vormen van mezzanine op de Z-score?
Vraag bij indicator (4) en (5):
Geef een oordeel over de kredietwaardigheid van een organisatie aan de hand
van het jaarverslag. Bereken hiertoe de relevante Z-score.

De performance van deze sectorfondsen wordt mede afhankelijk geacht van de
conjuncturele ontwikkelingen in de nabije toekomst. In een schattingsproces
zijn door de fondsmanagers van het beleggingsconsortium aan drie mogelijke
economische situaties kansen toegekend. In onderstaand overzicht treft u de
NCW van de cashflows (€ 1.000) van de twee fondsen aan in elk van de economische constellaties.
De kansverdeling van de jaarlijkse kasstromen van de verschillende projecten
luidt als volgt:
C onjunc tuur

K ans (p)

NC W B

NC W W

Milde groei

:

30%

500

200

S tagnatie

:

40%

400

400

R ec es s ie

:

30%

300

600

Gevraagd:
1	Geef voor elk van de branches aan hoe zij zich verhouden tot de conjunctuurcycli. Motiveer uw antwoord.
2	Bereken op basis van de subjectieve kansverdeling voor alle combinaties
de verwachte gemiddelde NCW (expected NPV) van de cashflow.
3	Bereken het risico van bovenstaande combinaties op basis van de
standaarddeviatie (SD).
4	Welke combinatie van portefeuilles zal gegeven bovenstaande antwoorden
door een risico afkerige (risk averse) beleggingsmaatschappij worden uigevoerd? Licht uw antwoord toe.
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B Corporate
Finance

B.5 Lange-termijn financiering

Vermogensstructuurtheorie: EV vs. VV
- static trade-off theory
- leverage trade-off theory
- pecking order theory

(1) K
 ennen van de uitgangspunten van de Vermogensstructuurtheorie en
de varianten hierop;
(2) kennen, berekenen en interpreteren van de diverse implicaties die
ontstaan wanneer wordt afgeweken van de onderscheiden assumpties
van de EMH (Efficient Market Hypothesis).

Vraag bij indicator (2)
Een logisch gevolg van de Efficiënte Markt Hypothese (EMH) theorie, zoals
van Horne (1992) beschrijft, is dat een buy-and-hold strategie in de effectenhandel de meest verstandige keuze is. Analyseer deze uitspraak en geef uw
beargumenteerde evaluatie van de uitspraak

B.6 Financiële instrumenten

-

on-balance (geldmarkt, kapitaalmarkt,)
off balance (geldmarkt, kapitaalmarkt, hybride instrumenten)
arbitrage
primaire instrumenten
derivaten
yieldcurves
termijncontracten
leasing & factoring

(1) Onderscheiden van de diverse vormen van leasing en factoring;
(2) onderscheiden en interpreteren van de juridische eigendom en economische
eigendom alsmede de daaraan verbonden risico’s;
(3) berekenen van de leasetermijnen;
(4) berekenen van de wanbetalingsfactor en de implicaties van factoring
hierop;
(5) beoordelen van het gebruik van financiële instrumenten in verschillende
situaties;
(6) berekenen en interpreteren van koersen.

Vraag bij indicator (5):
Illustreer de werking van een future met een behulp van een door u te
ontwikkelen rekenvoorbeeld

-

cost of capital
efficiënte markt hypothese (EMH)
modern portfolio theory (MPT)
capital asset pricing model (CAPM)
fiscale invloeden

 ennen van de theorie en interpreteren van de betekenis van de EMH, de
(1) K
MPT en het CAPM;
(2) berekenen en interpreteren van de implicaties van een verandering in de
onderscheiden variabelen op de cost of capital;
(3) berekenen en interpreteren van de cost of capital.

Vraag bij indicator (2) en (3):
De aandelen van onderneming NV BASK hebben een beurswaarde van Euro
80. Het laatste dividend bedroeg Euro 4. De fondsbèta van de aandelen BASK
wordt geschat op 1,6. De risicovrije rentevoet bedraagt 3% en het marktrendement bedraagt 7%. Naar verwachting stijgt het dividend jaarlijks met 5%.
a	Bereken op basis van de marktgegevens de kostenvoet van het eigen
vermogen met behulp van het dividend discount model.
b	Bereken op basis van de marktgegevens de kostenvoet van het eigen
vermogen met behulp van het capital asset pricing model.
c	Wat wordt verstaan onder de fondsbèta van de aandelen BASK?
Beleggingsanalisten melden dat het verwachte rendement van het aandeel
BASK waarschijnlijk 8% zal zijn.
d	Welke koersontwikkeling van het aandeel BASK zal te zien zijn volgens het
capital asset pricing model (CAPM model)?

B.7		 Financiële planning
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Vraag bij indicator (6):
Bereken de koers van de euro - dollar over 3 maanden als het volgende geldt :
Euribor 3 mnd = 2,150%
Rente VS 3 mnds = 0,938%
Contante koers : EUR = USD 1,1290
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C Financial
Accounting

C.1			 Financial statements

-

balans, modellen, rubricering
resultatenrekening, modellen, rubricering
geconsolideerde cijfers
kasstroomoverzicht, modellen, rubricering
mutatieoverzicht eigen vermogen, modellen, rubricering

(1)	Financiële overzichten lezen, begrijpen, analyseren, evalueren en opstellen;
(2)	verbanden tussen balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht duiden;
(3) opstellen van kasstroomoverzichten volgens de directe en indirecte
methode.

Vraag bij indicator (1), (2) en (3):
Aan de hand van een cijfermatige casus de balans en resultatenrekening
kunnen opstellen volgens een model uit het ‘Besluit modellen jaarrekening’.

C.2		 Winst- en vermogensvraagstukken

-

basisprincipes voor de waardering en winstbepaling
bedrijfseconomische- en fiscale winstberekening
instandhoudingsdoelstellingen en waarderingsgrondslagen
winst- en vermogensbepalingsstelsels
winstbepaling op basis van het ‘accounting concept of profit’
winstbepaling op basis van het ‘economic concept of profit’
(ongeoorloofde) winststuring

(1)	De winst en het vermogen bepalen volgens historische en substantialistische
stelsels;
(2)	de fiscale winst bepalen en de verwerking van belastingen in de jaarrekening;
(3)	consequenties voor de jaarrekening verklaren en beoordelen tussen
bedrijfseconomische en fiscale waardering;
(4) de betekenis van accounting principes verklaren;
(5)	beoordelen of de financiële verslaglegging is opgesteld in overeenkomst
met accounting principes.

Vraag bij indicator (1) t/m (5):
Vraagstukken op SPD-niveau, bijvoorbeeld:
MESA NEGRO heeft per 1 januari 2008 een sorteermachine aangeschaft voor
€ 400.000,=. Deze aanschaf werd geheel met eigen vermogen gefinancierd,
namelijk uit het aandelenkapitaal van in totaal nominaal € 450.000. MESA
NEGRO heeft geen schulden. Onmiddellijk na het aanschaffingsmoment stijgt
op 2 januari 2008 de vervangingswaarde tot € 440.000,=.
Voor de bedrijfseconomische vermogens– en winstbepaling wordt deze sorteermachine gewaardeerd en afgeschreven op basis van vervangingswaarde.
De economische levensduur van de machine is 4 jaar en de vermoedelijke
restwaarde is nihil.
Bedrijfseconomisch vindt de afschrijving plaats volgens de methode van
sum- of- the- year- digits.
Fiscaal wordt de aanschafprijs van de machine lineair (= vast percentage
van de aanschafwaarde) in 4 jaar afgeschreven tot de restwaarde van € 0,=.
Op grond van het gekozen waarderings- en winstbepalingssysteem kunnen er
latente belastingclaims dan wel (voorzieningen voor) latente belastingenschulden ontstaan. Deze worden niet gesaldeerd, maar zo nodig afzonderlijk op de
balans vermeld.
Liquide middelen
Op 1 januari 2008 bedraagt het totaal van de kas- en banksaldi € 50.000, ook
geheel gefinancierd uit het nominale aandelenkapitaal. Gemakshalve wordt
ervan uitgegaan dat er geen andere activa en passiva zijn.
Resultaatgegevens
Het fiscale en tevens bedrijfseconomische resultaat voor afschrijvingen en
belastingen bedraagt in 2008 in totaal € 300.000,=. Dit resultaat wordt na
betaling van de winstbelasting over dat jaar per 31 december toegevoegd aan
de (algemene) Reserve. Het belastingpercentage is 25%. Op grond van bovenstaande gegevens zal de bedrijfseconomische vermogens– en winstbepaling
afwijken van de fiscale vermogens- en winstbepaling en zal er sprake zijn van
belastinglatenties. Bij belastinglatenties maakt men doorgaans onderscheid
tussen tijdelijke en permanente verschillen! Er kan ook een zogenaamde overdruk ontstaan!
1.	Wanneer (door welk oorzakelijk gegeven) is er sprake van permanente
verschillen?
2.	Leidt het verschil in de afschrijvingssystemen zoals hierboven vermeld
(sum- ofthe- year- digits in plaats van lineair) tot een permanent of tot een
tijdelijk verschil?
Motiveer uw antwoord!
3.	Wat wordt onder overdruk verstaan?
4.	Hoort dit begrip van ‘overdruk’ bij permanente of bij tijdelijke belasting
verschillen?
5.	Geef door middel van een journaalpost of door een berekening aan welke
balansmutaties op 2 januari 2008 op de bedrijfseconomische balans optreden
rekening houdend met de opwaardering van de sorteermachine en de daardoor
ontstane belastinglatentie.
Bovenstaande betreft een onderdeel van een SPD-examen.

C.3		 Regelgeving rondom de Jaarrekening

-

EU-regelgeving
IFRS-publicaties
NL- regelgeving (volgens de Nederlands wet)
richtlijnen Raad voor de Jaarverslaggeving
toezichthouders en regelgevers
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(1)	IFRS-publicaties, Nederlandse wetgeving (BWII, titel 9) en richtlijnen
uitleggen en verklaren;
(2) toepassingen van regelgeving in de jaarrekening herkennen;
(3) belang van harmonisatie in regelgeving verklaren.

Vraag bij indicator (1):
Kritische evaluatie of discussie n.a.v. een IAS.
Vraag bij indicator (1), (2) en (3):
Het schrijven van een kort essay naar aanleiding van (nieuwe) regelgeving of
uitgebrachte richtlijn.
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C Financial
Accounting

C.4 Externe verslaglegging

-

(1) Betekenis en belang van externe verslaggeving verklaren;
(2) ontwikkelingen en problemen duiden en verklaren;
(3) de betekenis van governance toelichten;
(4)	beoordelen (in algemene zin) of externe verslaglegging van organisaties
voldoet aan de code voor corporate governance;
(5)	verschillen in verslaglegging tussen profit-organisaties en not-for-profit
organisaties verklaren;
(6)	uitwerking van concernvorming in de verslaggeving herkennen en verklaren;
(7) herkennen van manieren van risicomanagement in de jaarrekening;
(8) functies en werking van het accountantsberoep verklaren;
(9)	de relatie tussen mvo en de externe verslaglegging verklaren;
(10)	herkennen van mvo-uitingen in de verslaglegging.

Vraag bij indicator (1) t/m (9):
- discussies, korte essays, werkstukken;
- ‘vertalingen’ naar het voortgezet onderwijs;
- uitleg geven aan begrippen en termen;
- maken van een mindmap;
- stakeholders kunnen noemen met hun belang en ‘beloning’.

accounting quality
concernvorming
corporate governance
financieel,sociaal,milieu,maatschappelijk jaarverslag
jaarrapport: jaarverslag, jaarrekening en overige gegevens
materialiteit
regelgeving, harmonisatie en vergelijkbaarheid
stakeholders en behoeften
verslaglegging van not-for-profit organisaties
vreemde valuta
winstbelasting

Kennistoetsen op basis van meerkeuzetoetsen, bijv.
Kosten van onderzoek en ontwikkeling behoren tot de kosten van immateriële
vaste activa. De kosten die zijn gemaakt in de onderzoeksfase dienen volgens
de richtlijnen van de RJ te worden geactiveerd als:
a	het project technisch uitvoerbaar is;
b	de uitgaven gedurende het onderzoek betrouwbaar zijn vast te stellen;
c	de onderneming over voldoende technische, financiële en andere middelen
beschikt om tot afronding van ontwikkeling, gebruik en verkoop te komen;
d	geen van de antwoorden sub a, b of c correct is.
Een DPM is op 1 januari 2002 aangeschaft voor 1000. De balans van de
onderneming per 31 december 2005 toont als volgt:
DPM 600
LM		 700
EV		 1300
De totale gebruiksduur bedraagt 10 jaar. De restwaarde is nihil. Er wordt lineair
afgeschreven.
Het DPM wordt voor 200 per jaar verhuurd.
Het fiscale tarief is 35%.
Op 1 januari 2006 stijgt het specifieke indexcijfer van het DPM met 10%.
Welke journaalposten worden op 1 januari 2006 gemaakt als de onderneming
rekening houdt met een VBL en waardeert op basis van VVW zonder inhaal
afschrijvingen?
Welke journaalposten maakt de onderneming op 31 december 2006 van de
last VPB en de afwikkeling van de herwaardering indien:
a. de overdruk VPB gaat t.l.v. het resultaat
b. de overdruk VPB gaat t.l.v. het vermogen
Opdracht constructie lesmateriaal
Je ontwikkelt onderwijsmateriaal met betrekking tot een ‘special’ in het VO.
Achtergrond
Leerlingen in de hoogste klassen van het VO krijgen de mogelijkheid zich te
specialiseren in een specifiek domein binnen het vak M&O. Een aantal ambitieuze
leerlingen heeft aangegeven straks verder te willen gaan in de accountancy.
Een enkeling ziet een partnerschap in een internationaal opererend accountantskantoor al in het verschiet.
In het onderwijsmateriaal dat wordt ontwikkeld, wil de school onder meer
aandacht geven aan de Nederlandse wet op dit terrein. (BW II, titel 9: Titel 9.
De jaarrekening en het jaarverslag).
Enkele docenten hebben in hun takenplaatje de opdracht gekregen om dit
verrijkingsmateriaal te ontwikkelen. Gedacht wordt aan een de volgende opzet:
Voor de leerling
Inleiding in het onderwerp (2A4)
Afstemming met het vakgebied M&O (1A4)
Afdelingsgewijze theoretische uiteenzetting van de wet (4A4)
Opdrachten (4A4)
Varia (2A4)

C.5 Financiële analyse

-

cashflowanalyse
fundamentele analyses versus technische analyse
financiële structuur
horizontale analyse
ratioanalyse
sectoranalyse
verticale analyse
weerstandvermogen
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(1)	De financiële structuur en winstgevendheid van organisaties beoordelen
aan de hand van externe rapportages, i.h.b. de jaarrekening;
(2) de accounting quality beoordelen aan de hand van de jaarrekening;
(3)	aan de hand van een jaarrapport een analyse maken van de interne
sterkte en zwakke punten van het bedrijf, bedrijf en branche trends
herkennen en het resultaat van het bedrijf ten opzichte van de gehele
branche beoordelen.

Vraag bij indicator (1), (2) en (3):
Werkstukken, presentaties e.d. zowel individuele als groepsproducten behoren
tot de mogelijkheid.
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5
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijvingen en/of toelichtingen d.m.v. trefwoorden

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

D Marketing &
Sales

D.1			 Ondernemingsstrategie en portfoliomanagement

-	generieke strategieën, concurrentiestrategieën, e-business strategieën,
waardestrategieën
- kerncompetenties / Ondernemerschap
- mission statement, business definition
- strategische groepen

(1)	Verschillende strategieën uitleggen en kritisch evalueren ten opzichte
van elkaar;
(2)	kerncompetenties in een organisatie herkennen, analyseren en
beoordelen;
(3) een missie en business definition opstellen en beoordelen;
(4)	strategische groepen bepalen en de relatie verklaren ten opzichte
van de algemene strategie.

Vraag bij indicator (1):
Ondernemingen besteden vaak activiteiten uit aan derden. Bespreek de
voordelen en nadelen voor ondernemingen die een gedeelte van hun waardecreërende activiteiten uitbesteden aan onafhankelijke leveranciers.

 eschrijven, analyseren en beoordelen van de STEP factoren en hun
(1) B
invloed op een organisatie en marketing;
(2) uitvoeren van omgevingsanalyses en de uitkomsten en gevolgen verklaren;
(3)	consumentengedrag analyseren en gevolgen die uit dit gedrag voortkomen
benoemen en verklaren.

Vraag bij indicator (1), (2) en (3):
De kandidaat krijgt een uitgebreide case over een bedrijf en moet aan de hand
van deze case het vijfkrachtenmodel van Porter invullen en een advies geven
over de aantrekkelijkheid van de markt.
Vragen bij de case:
a Teken het vijfkrachtenmodel van Porter.
b Vul het vijfkrachtenmodel in met de gegevens uit de case.
c	Geef een advies of deze markt voor nieuwkomers makkelijk te betreden is
en aan welke voorwaarden deze nieuwkomers moeten voldoen.

D.2		 Externe omgeving

-

D.3		 Interne omgeving

-	plaats van marketing in een organisatie en inhoud van de marketingfuncties
- portfolioanalyse

 ennen van de verschillende rollen van marketing in een organisatie en de
(1) K
bijbehorende functies. De invloed van marketing op andere onderdelen
van de organisatie analyseren en verklaren;
(2) doorrekenen van financiële consequenties van marketingacties en/of
investeringen in nieuwe producten/markten en op basis van de resultaten
aanbevelingen geven voor het te voeren marketingbeleid;
(3) uitvoeren en analyseren van een portfolioanalyse; implicaties voor
strategische beslissingen duiden.

Vraag bij indicator (2) en (3):
De kandidaat krijgt een voorbeeld van een ingevulde BCG matrix en moet aan
de hand van dit voorbeeld de volgende vragen beantwoorden:
a Benoem het bovenstaande model.
b	Beschrijf de strategische acties die per product in dit model ondernomen
dienen te worden.
c	Noem nog een ander model waarmee een portfolio analyse uitgevoerd kan
worden.
d Beschrijf de relatieve voor- en nadelen van beide modellen.

D.4 Marktonderzoek en informatievoorziening

-

data-analyse
prognosetechnieken
product life cycle
gebruiks- en gedragonderzoek (ook internet)

(1)	Data-analyse, positioneringsonderzoeken, gebruiks- en gedragsonder
zoeken interpreteren en gebruiken om aanbevelingen te presenteren ten
aanzien van het te voeren (marketing)beleid;
(2) herkennen in welke fase een product zich bevindt in de PLC en de kenmerken
hiervan verklaren;
(3)	de rol van internet herkennen en benoemen welke internetmethoden een
bijdrage kunnen leveren aan marketing.

Vraag bij indicator (3):

-

SWOT-analyse.
segmentatie, targeting, positionering (STP).
marktbenaderingen
beleid betreffende product, prijs, distributie en communicatie
direct marketing: management en beleid

 erkennen, opsommen, analyseren en beoordelen van kansen, bedreigingen,
(1) H
sterkten en zwakten van een specifieke onderneming, en deze kennis
omzetten naar beleidsvraagstukken;
(2) adviezen geven over de gewenste STP combinatie, rekening houdend met
de doelstellingen op product/marktniveau;
(3) analyseren van de gevolgen van het digitale tijdperk op marketingstrategieën en op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van marketing.

Vraag bij indicator (1):
Maak op basis van een gegeven casus een SWOT-analyse en geef aanwijzingen
om de gevonden kenmerken in beleid en strategie om te zetten.

D.5 Marketingstrategie en planning

STEP analyse (politiek, economisch, sociaal en technologisch)
vijf krachtenmodel van Porter
concurrentenanalyse
benchmarking: doel, stappen, methode
consumentengedrag

Vraag bij indicator (2):
Aan de hand van het 7S-model de invulling van de sleutelfactoren van een
organisatie kunnen bepalen en hierover kunnen rapporteren.

De iPod shuffle.
1. Beargumenteer in welke fase van de PLC de iPod shuffle zich bevindt.
2.	Wat zijn de kenmerken van deze fase in termen van verkoop, winst en concurrenten?
3. Omschrijf hoe de marketingmix in deze fase kan worden ingezet.
4. Wat is de fase die volgt na de bij 1 genoemde fase?
5. Omschrijf van deze fase ook de inzet van de marketingmix.

Vraag bij indicator (3):
Starbucks is actief op Facebook, Youtube, Flickr, Twitter en heeft een eigen
blog site. Starbucks wordt daarom ook gezien als een van de bedrijven met
een goede social media strategie.
a	Wat wordt er verstaan onder sociale media en hoe kan marketing hier
ingezet worden?
b	Geef een voorbeeld van een Nederlands bedrijf welke actief is in de social
media.

D.6 Internationale marketing

-	strategische en tactische marktbeslissingen in relatie tot internationaliseringstrategieën
- internationale macro omgevingsfactoren
-	entreestrategieën: directe investering, joint venture, licenties, direct
exporting en indirect
- informatiebronnen voor internationale markten
- crosscultureel consumentengedrag

 eoordelen van beslissingen en strategieën op nut en invloed in de
(1) B
internationale markt;
(2)	analyseren van de internationale omgeving van een organisatie;
conclusies trekken in het kader van marketingmix, entree strategie,
export, outsourcing en prijsstrategie;
(3) definiëren van informatiebronnen met betrekking tot internationale markten;
(4) kennis en begrip van verschillende culturen en het hieruit volgende consumentengedrag (bijvoorbeeld Hofstede’s dimensies van nationale culturen).

Vraag bij indicator (1) t/m (4):
Hieronder volgt een lijstje met entreestrategieën. Zet dit lijstje op volgorde
( 4 X) van hoog naar laag wanneer het gaat om de hoeveelheid toewijding die
nodig is, de hoeveelheid controle die je als organisatie hebt, het risico en het
winstpotentieel. Geef commentaar op opvallende verschillen in volgorde
tussen de indelingen
• exporting
• strategic alliance
• franchising
• joint venture
• liciensing
• contract manufactering
• subsidiaries
• direct investment

D.7		 Evaluatie en feedback

-

 eoordelen van marketingstrategie of beleid op basis van de interne en
(1) B
externe omgeving;
(2) verwerken van resultaten uit evaluatie en feedback en terugkoppeling
naar de oorspronkelijke marketingstrategie/ marketingbeleid;
(3) opstellen van verbeteringsvoorstellen ten opzichte van marketingstrategie
en beleid.

Vraag bij indicator (1) en (3):
De kandidaat krijgt een case met hier in informatie over een uitgevoerde
marketingstrategie en de interne en externe omgeving van de organisatie ten
tijde van de strategie.
Bij deze case kan de volgende vraag worden gesteld:
gezien de omgeving van de markt, is de gekozen strategie naar uw mening de
juiste? Beargumenteer uw antwoord. Mocht u van mening zijn dat de gekozen
strategie niet de juiste is, noem dan de kenmerken van de strategie die naar
uw mening wel de juiste is.

marketing audit
klanttevredenheid
learning organisation
balanced scorecard
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5
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijvingen en/of toelichtingen d.m.v. trefwoorden

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

E Strategic
Management
and Organi
zation

E.1		Missie, visie, waarden en doelen

-

(1)	Toekomstscenario’s als tool voor strategische besluitvorming duiden;
(2)	(herkennen en beoordelen van de missie, visie en waarden van een
organisatie ;
(3)	(verschillen en overeenkomsten tussen een bewust geplande (deliberate)
strategie en een spontaan ontstane (emergent) strategieën analyseren ;
(4) functies en rollen van strategisch leiderschap herkennen en analyseren.

Vraag bij indicator (1)
Een belangrijk onderdeel van de strategiebepaling is de visie op de toekomst.
In hun visie op 2011 heeft Rabobank Groep een viertal scenario’s beschreven.
Schokkend Samen is een snel veranderende wereld waarin samenwerking
optimaal is en de maatschappij slagvaardig. Dynamisch Divers is een scenario
waarin conflicten op allerlei niveaus hand in hand gaan met technologische
hoogstandjes. Trage Twist schetst een beeld van een wereld met scherpe
tegenstellingen die nauwelijks vooruit komt. En Vloeiend Vooruit, ten slotte,
is een op consensus gerichte wereld die zich kenmerkt door een langzame,
maar gestage ontwikkeling. Stel dat u de CEO bent van een bedrijf, actief in
een door u zelf te bepalen sector. Benoem relevante kenmerken van uw
bedrijf en de sector waarin uw bedrijf actief is. Maak vervolgens duidelijk hoe
toekomstscenario’s u van nut kunnen zijn bij de strategische besluitvorming.

markten en klanten
toekomstscenario’s
organisatiegedrag
strategie benaderingen
strategisch leiderschap

Vraag bij indicator (3):
Bediscussieer de volgende uitspraak: “Formeel strategische planning is niet
geschikt voor bedrijven die met elkaar in concurrentie zijn in de hightech
sector, waarbij veranderingen elkaar zo snel opvolgen dat plannen bij hun
ontstaan al verouderd lijken.”
E.2		 Externe en interne analyses

-	strategische analysemodellen (bijvoorbeeld SWOT, BCG, strategische
groepen, vijfkrachtenmodel van Porter, waardeketen)
-	concurrentie- en klantenanalyse (profielschetsen, kerncompetenties,
managementprofiel, segmentatie, klantenwaarden
-	omgevingsanalyse (bijvoorbeeld PEST-analyses, stakeholders,
scenario’s)
- evolutieanalyse (bijvoorbeeld leercurven, groeirichtingen, PLC-positie
- financiële analyse

(1)	Aan de hand van een concrete casusbeschrijving een SWOT-analyse
maken en beoordelen;
(2) analyseren van processen in een organisatie; verbeteringsvoorstellen
presenteren op grond van omgevingsveranderingen
(3)	aan de hand van een concrete casusbeschrijving de waardeketen
analyseren;
(4)	herkennen en te interpreteren van nieuwe ontwikkelingen in relatie tot
de organisatie;
(5) noemen en analyseren van managementuitdagingen bij iedere fase van
de levenscyclus van een onderneming.

Vraag bij indicator (1):
Een producent van vers verpakte etenswaren vraagt u een SWOT-analyse te
maken voor zijn onderneming die een middenpostie inneemt op de markt. De
volgende informatie is beschikbaar.....
In een MABA-analyse (ook bekend als de portfoliomatrix van General Electric)
worden product/markt-combinaties beoordeeld op enerzijds de aantrekkelijkheid van de markt en anderzijds het vermogen van de onderneming op de
markt succesvol te concurreren (de concurrentiekracht).
Hoe kan de aantrekkelijkheid van de markt worden bepaald?
Vraag bij indicator (2):
Geef in maximaal 200 woorden commentaar op de volgende stelling:
‘Business process re-engineering is no more than downsizing’.
Vraag bij indicator (4):
Wat zijn de belangrijkste omgevingsfactoren die de moderne 21ste eeuw
ondernemingen dwingen om te ‘experimenteren’ met nieuwe manieren van
organiseren?
Vraag bij indicator (5):
De levenscyclus van ondernemingen bestaat meestal uit de acceptatie, doorbraak- en rijpheidsfase. Elke levensfase brengt andere managementuitdagingen
voor de onderneming met zich mee. Beschrijf en analyseer in een A-4 de
uitdagingen voor het management voor ieder van de genoemde fasen.

E.3		 Functional level strategieën

E.4 Business level strategieën

- functionele gebieden
- superieure efficiëntie
- operationeel kwaliteitsmanagement (Six Sigma)
- superieure Innovatie en verandering
- superieure klantenfocus
-	geschiktheid, uitvoerbaarheid, aanvaardbaarheid (suitability),
(feasiblity), (acceptability)

(1)	Samenhang tussen verschillende functionele strategieën herkennen,
analyseren en beoordelen
(2) geschiktheid, uitvoerbaarheid en aanvaardbaarheid van een strategie
beoordelen;
(3)	san de hand van een concrete casusbeschrijving proceselementen benoemen
en analyseren die als critical to quality (CTQ) worden beschouwd (Six Sigma);
verbetervoorstellen doen.

Vraag bij indicator (1, 2):
Opzet, organisatie en uitvoer van een minionderzoek naar de verschillende
functional level strategieën van een bedrijf.

-

(1)	Aan de hand van een concrete casusbeschrijving de competitieve positie
analyseren;
(2)	voor- en nadelen analyseren en beargumenteren van verschillende
generieke strategieën ;
(3)	strategische groepen analyseren aan de hand van kenmerken als productdiversiteit, geografische dekking, aantal bediende segmenten, gebruikte
distributiekanalen, aantal brands, marketinginspanning en product- of
prijsbeleid.

Vraag bij indicator (1, 2):
Opzet, organisatie en uitvoer van een minionderzoek naar de business level
strategie van een onderneming of SBU.

competitieve positionering
succesvolle bedrijfsmodellen
klantenfocus en waardecreatie
kernvoordelen, competenties
strategische groepen
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Vraag bij indicator (3):
Bij Six Sigma staat het voldoen aan de klantverwachtingen voorop. Dit lukt
doordat de klantverwachting meetbaar wordt gemaakt en vertaald naar een
processpecificatie. Analyseer hoe Six Sigma kan worden ingezet bij het omlaag
brengen van de maximaal toegestane levertijd van een product. (bij een dergelijke voorbeeldvraag is het meestal noodzakelijk een casusbeschrijving toe te
voegen).

Vraag bij indicator (2):
Tijdens een recessie is het van het allergrootste belang een concurrerende
marktpositie te behouden, zodat een verlies van marktaandeel wordt tegen
gegaan. Business level strategieën kunnen ondermeer betrekking hebben op:
Werkkapitaal, kostenniveaus, investeringsuitgaven, human capital en acquisitie/
afstoting. Beschrijf en beargumenteer bij ieder van deze aandachtspunten uw
strategische aanpak in de genoemde recessie.
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E Strategic
Management
and Organi
zation

E.5		 Corporate level strategieën

-

(1) Gevolgen van verticale of horizontale integratie verklaren;
(2)	strategieën voor ‘fragmented industries’ kunnen noemen, verklaren en
analyseren;
(3)	strategieën voor verschillende fasen in de levensloop van een product
kunnen noemen, verklaren en analyseren;
(4) multibusiness aandachtspunten verklaren en analyseren.

Vraag bij indicator (1):
Onder welke voorwaarden zou horizontale integratie in strijd kunnen zijn met
het doel van winstmaximalisatie?

(1)	Aan de hand van een concrete casusbeschrijving stakeholderbelangen
analyseren;
(2) analyseren en beoordelen van het ethisch gedrag en de verantwoordelijkheid van een organisatie;
(3)	ten aanzien van verschillende bedrijfsfuncties governance mechanismen
noemen, verklaren en analyseren;
(4) voorbeelden van belangenconflicten geven, verklaren en analyseren en
de relatie met de agencytheorie uitleggen;
(5)	de werking van de agencytheorie uitleggen (bijvoorbeeld aan de hand
van een zelf te bedenken spel (speltheorie);
(6)	aan de hand van een concrete casusbeschrijving ethische problemen
herkennen, benoemen, analyseren en oplossingsvoorstellen doen;
(7)	cultuurverschillen tussen ondernemingen werkzaam in verschillende
geografische gebieden herkennen en analyseren (bijvoorbeeld m.b.v.
Geert Hofstede’s typologie).

Vraag bij indicator (3):
Verzamel governance mechanismen uit literatuur die passen binnen de prin
cipes van information governance, groepeer ze en plot ze op het information
governance framework (4 dimensies). Doe onderzoek naar de effecten van de
geselecteerde governance mechanismen

(1)	organisatiestructuren/modellen herkennen en beschrijven, deze in
kaart brengen en ze in de context van de marktomgeving plaatsen;
(2) herkennen van samenwerkingsvormen en benoemen van kenmerken
in deze relaties;
(3) verschillen tussen MKB en multinationals beschrijven in relatie tot
leiderschap;
(4) verschillen tussen Transformationeel leiderschap, Transactioneel en laissezfaire leiderschap in hun relatie tot de strategische besluitvorming duiden;
(5)	aan de hand van een concrete casusbeschrijving Coördinatiemechanismen
herkennen, analyseren en evalueren.

Vraag bij indicator (1):
Alfred Chandler was de uitvinder van de stelling ‘Structure follows strategy’:
nieuwe organisatievormen zijn slechts een afgeleide van de strategie van een
onderneming. In veel organisaties bestaan er scherpe fricties tussen de
bedoeling (uitgedrukt in missie, bestaansrecht of strategie) en de inrichting en
besturing van de organisatie (uitgedrukt in structuur). Soms helpen gekozen
structuren niet echt om de bedoeling van de organisatie te realiseren. Het lijkt
er op dat er in de zorgsector en het onderwijs eigenlijk ook eens goed zou
moeten worden nagedacht over de wijze waarop zorginstellingen of onder
wijsinstellingen zijn georganiseerd. Er zijn ‘strategy’- aanleidingen genoeg.
Becommentarieer het voorgaande. Ondersteun uw uitleg met een voorbeeld
uit de zorgsector of het onderwijs

(1)	Toepassingen noemen van kwaliteitssystemen, bijv. ISO 9001:2000,
Balanced Scorecard, INK en Six Sigma
(2)	problemen en/of knelpunten van een organisatie analyseren en een plan
van aanpak presenteren ten behoeve van verandermanagement (change)
(3) herkennen en uitleggen van controle systemen binnen een organisatie, bijvoorbeeld dashboard-controls
(4) beoordelen en presenteren van de Planning en Control cyclus
(5)	interpreteren van auditrapporten en voorstellen doen van (verbeter)acties
ten behoeve van de organisatie.

Vraag bij indicator (1):
Noem de kernelementen van het INK-model. Wat zijn de sterke, wat de minder
sterke elementen van dit model. Welke mogelijkheden ziet u om de minder
sterke elementen te versterken

E.6		 Governance, cultuur en ethiek

strategieën voor ‘fragmented industries’
strategieën en de levensloopcyclus
horizontale integratie, verticale integratie, outsourcing
multibusiness model
diversificatie

- stakeholders
- agencytheorie en governance mechanismen
-	ethische kwesties (bijvoorbeeld belangenconflicten, psychologische en
geografische afstanden, persoonlijke ethiek)
-	filosofische benaderingen, bijvoorbeeld Friedman doctrine, utilitarisme,
morelerechtenbenadering, rechtvaardigheid
- cultuurtyperingen, bijvoorbeeld macht, rollen, taken, personen

E.7		 Organisatiestructuren en leiderschap

-

taken, groeperingen, functies, divisies,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden
coördinatiemechanismen
input-throughput-output model
structuurontwerpen
netwerken en connectiviteit
informatie-technologie
leiderschapsmodellen

E.8 Organisatie controls

- financial en non-financial controls
- internal auditing versus external auditing
- kwaliteitssystemen
- feedforward controls, concurrent controls, feedback controls
-	implementation controls, bijvoorbeeld monitoring programma’s,
review mijlpalen
- strategic surveillance, bijvoorbeeld balanced scorecard
- special alert controls

Vraag bij indicator (3):
Een nieuw product of nieuwe dienst doorloopt een cyclus: een reeks stadia
startend bij introductie, overgaand naar groei, vervolgens naar volwassenheid
en eindigend bij verval. Deze sequentie is bekend onder de naam productlevenscyclus en speelt een rol bij veranderingen in de marketingsituatie, waardoor
het een impact heeft op de marketingstrategie en –mix die men best hanteert.
Zoek een bedrijf dat de genoemde fasen heeft doorlopen en analyseer de
marketingstrategieën die dit bedrijf in de verschillende fasen hanteerde.

Vraag bij indicator (4):
Stel dat je werkzaam bent bij een multinationale onderneming en dat het jou
taak is om in verschillende geografische gebieden markten te verkennen.
Hiervoor ben je veel onderweg. Je voorkeur gaat ernaar uit om luxe te
reizen en te verblijven. Je werkgever, kostenbewust, heeft andere gedachten.
De belangen verschillen. Hoe zou deze situatie vanuit de agencytheorie kunnen
worden opgelost?
Vraag bij indicator (7):
Opzet, organisatie en uitvoer van een minionderzoek naar cultuurverschillen
waarmee een internationaal opererende onderneming wordt geconfronteerd.

Vraag bij indicator (2):
Maak het verband duidelijk tussen organisatiestructuur, beheersing (control)
en cultuur. Noem enkele voorbeelden van situaties waarbij een ‘mismatch’
tussen organisatiestructuur, beheersing (control) en cultuur kan optreden.
Welke aanbevelingen kun je geven om de afstemming tussen de drie componenten te verbeteren.
Vraag bij indicator (3):
De concrete invulling van het bedrijfsvoeringsmodel vindt plaats in de jaarlijkse
planning en control cyclus; het besturingsproces. Kies een bedrijf of instelling.
Beschrijf voor deze organisatie de voordelen van een goed functionerend
besturingsproces. Verwerk uw bevindingen in een presentatie (ppt).
Vraag bij indicator (4):
Soms wordt de missie statement niet omgezet in meetbare (SMART) prestatie
taakstellingen. Hierdoor wordt niet transparant voor betrokken belanghebbenden
of de instelling succesvol functioneert. Dit geldt zeker ook voor de zorg. Noem
en bespreek een aantal andere factoren waarom de plan & control cyclus geregeld in de Zorg faalt.
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F:
Vaardigheden

F1		Digitale vaardigheden

- instrumentele vaardigheden
- structurele vaardigheden
- strategische vaardigheden

(1)	Operationele handelingen, omgaan met technologie. (van muis tot
software). Het gaat hierbij vooral om de toegang tot informatie;
(2)	efficiënt omgaan met en beoordelen van informatie; Het gaat vooral
ook om ordenen en vormen;
(3) effectief gebruiken en toepassen van informatie. Het gaat hierbij om
vaardigheden waarbij actief wordt gezocht naar informatie voor het
nemen van beslissingen.

Vraag bij indicator (1, 2, 3):
Gerichte zoekopdrachten, ordeningsopdrachten, gebruiksopdrachten.

F2		Werken met een statistisch pakket

-

vaardigheden (Gegevensverkrijging, invoer, verwerking, analyse)
vaardigheden (beschrijvende) statistiek en kansrekening
frequentieverdelingen
kansverdelingen: normale verdeling, Z-verdeling, binomiale verdeling
kruistabellen, gemiddelden, modus, mediaan, spreiding)
regressieanalyse
schatten en toetsen
toetsende statistiek (correlatie, determinatiecoëfficiënt)

(4) Data invoeren in een statistisch programma, bijvoorbeeld SPSS;
(5)	de output van een statistisch onderzoek analyseren, beoordelen en
evalueren en hierover rapporteren
(6)	toepassingsmogelijkheden van een toets uitleggen en verklaren,
bijvoorbeeld de binomiaaltoets;
(7)	een lineaire regressie uitvoeren met behulp van een statisch pakket en
op basis van de output conclusies evalueren.

Vraag bij indicator (1), (2 en (3):
Opdrachten kunnen betrekking hebben op:
- bestanden importeren en exporteren
- converteren van bestanden naar en van verschillende formats
- koppelen van bestanden
- bewerken van bestanden
- hercoderen van bestanden
- aggregeren van data
- beschrijvende statistiek
- grafische presentatie (tabellen, figuren en plots)
- schatten en toetsen van gemiddelden en proporties
- variantieanalyse
- correlaties
- regressieanalyse
- interpretatie en presentatie van de uitkomsten

F3		Werken met een speadsheet pakket (rekenprogramma’s)

-

functies binnen een spreadheet, bijvoorbeeld Excel
gegevensinvoer
grafieken
pagina’s instellen
rekenfuncties
verwijzingen
macro’s
informatie zoeken en ophalen uit tabellen
invoervakken en keuzelijsten maken
formules (‘als’-formule)

(1) Professionele bewerkingen uitvoeren met een spreadsheetprogramma;
(2) uitvoeren van bedrijfseconomische berekeningen, zoals ratioanalyse,
kostprijsberekeningen, verschillenanalyse, capaciteitsberekeningen,
beslissingscalculaties met een spreadsheetprogramma.

Vraag bij indicator (1) en )2):
Opdrachten kunnen betrekking hebben op:
- logische functies en databases
- rekenfuncties gebruiken in een database
- gegevenstabellen met variabelen
- data samenvatten in een draaitabel
- eenvoudige macro’s opnemen en wijzigen
- relatieve verwijzingen maken in een macro
- macro’s starten via knoppen of menu’s
- grafieken maken
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Domeinen
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Omschrijvingen en/of toelichtingen d.m.v. trefwoorden

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

F:
Vaardigheden

F4		Lineair programmeren

- algoritme
- doelfunctie, optimalisatie
- grafische uitwerking
- planning
- randvoorwaarden
- rekenkundige uitwerking
- schaduwprijzen
-	voorraadproblemen, mengproblemen, allocatieproblemen,
routingproblemen

(1) Toepassingen van lineaire programmering noemen en uitvoeren;
(2) een algoritme opstellen voor een optimalisatieprobleem;
(3) een gegeven algoritme voor een optimalisatieprobleem beoordelen;
(4) op grafische wijze een doelfunctie optimaliseren bij 2 randvoorwaarden;
(5)	op rekenkundige wijze een doelfunctie optimaliseren bij meer randvoorwaarden (Simplexmethode);
(6) de betekenis van de schaduwprijs beschrijven;
(7)	voor een bekend primair probleem het bijbehorende duale probleem
beschrijven.

Vraag bij indicator (1):
Los het volgende LP-probleem op met behulp van Excel.
Een fietsenhandelaar gaat naar de groothandel om fietsen, brommers en
kinderzitjes in te slaan.
Hij moet dan rekening houden met de winst per artikel die hij kan maken,
zijn beschikbare opslagruimte en het bedrag dat hij uit kan geven.
Hij wil zodanige aantallen van elk artikel kopen dat zijn winst maximaal is.
De gegevens van de drie artikelen zijn als volgt:
Inkoopprijs (in €)

Opslagruimte (m2)

fietsen

300

0,5

brommers

1200

1,0

kinderzitjes

36

0,1

Hij besluit hoogstens 100 fietsen en hoogstens 50 kinderzitjes te kopen. Hij
beschikt over maximaal 101 m2 opslagruimte en over maximaal € 93.000,= om
de artikelen aan te schaffen.
Hoeveel moet hij van elk van deze artikelen aanschaffen?
Vraag bij indicator (1), (6) en (7):
Interne verrekenprijzen zijn een goed hulpmiddel voor economisch verantwoorde
decentrale besluitvorming. Ook door lineaire programmering kan men een goed
inzicht krijgen in de kosten van alternatieve aanwending (schaduwprijzen).
Onder bepaalde voorwaarden kan een lineair programmeringsmodel immers
inzicht geven in de meest wenselijke productmix en in de kosten van alternatieve aanwending.
In de tot het WTE concern behorende Bogor BV wordt de aanwending van de
schaars aanwezige arbeidsuren en machine uren op deze wijze bepaald.
Hierbij maakt men voor een komende (week)periode gebruik van de volgende
gegevens.
Benodigd voor:
van:
Machine uren

Product A

Product B

3

6

Arbeidsuren

10

8

Variabele kosten

€ 40

€480

Opbrengst

€ 140

€ 500

1	Bepaal de optimale productmix indien de doelstelling van Bogor BV winstmaximalisatie is. Maak hiertoe gebruik van het primaire lineaire program
meringsmodel.
2 Bepaal de schaduwprijs van een machine uur en van een arbeidsuur.
3	Bij lineaire programmeringvraagstukken kan men eventueel gebruik maken
van het zogenoemde duale model. Stel op basis van uw antwoord bij vraag
1 de vergelijkingen op van het duale model. De (eventuele) schaduwprijs van
een machine-uur is hierbij aan te duiden als sp 1 en de (eventuele) schaduwprijs van een arbeidsuur als sp 2. Het model hoeft niet te worden uitgewerkt!

116 | Kennisbasis hbo-masteropleidingen aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, algemene economie, bedrijfseconomie, godsdienst & levensbeschouwing

Kennisbasis hbo-masteropleidingen aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, algemene economie, bedrijfseconomie, godsdienst & levensbeschouwing | 117

5
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijvingen en/of toelichtingen d.m.v. trefwoorden

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

F:
Vaardigheden

F5			 Toegepaste wiskunde voor bedrijfseconomie

- annuïteitenmethode
-	differentiaalcoëfficiënt (helling van een rechte lijn, helling van een
kromme, continuïteit, differentieerbaarheid, differentiëren
-	extreme waarden van functies (gedrag van een functie en zijn eerste
afgeleide, bepaling van extreme waarden en buigpunten met behulp
van het tekenverloop van de afgeleide
- grafieken van functies, van hogere graad
- interestberekeningen (eindwaarden, contante waarden)
-	financiële berekeningen zoals: boekhoudkundige rentabiliteit,
terugverdienperiode, netto contante waarde en interne rentabiliteit
- spreidingsmaatstaven
- verwachtingswaarde (expected value)
- differentievergelijkingen
- rijen, reeksen
- kansverdelingen

(1)	Een aantal verschillende periodiek vervallende termijnen omzetten in
(gelijkblijvende) annuïteiten;
(2) bepalen van extreme waarden van kosten- en opbrengstenfuncties door
middel van differentiëren;
(3)	bedrijfseconomische problemen die met behulp van differentiaalcoëf
ficiënten kunnen worden opgelost, noemen, herkennen en oplossen;
(4)	wiskundige toepassingen bepalen en hanteren om bedrijfseconomische
problemen op te lossen;
(5)	bepalen van waarden op basis van voorgaande (gegeven) waarden
(recursievergelijkingen).

Vraag bij indicator (4):
Project A met een looptijd van vijf jaar heeft de volgende kenmerken:
Kostenvoet

8%

Initiële investering begin Jaar 0

€250.000

Additionele investering begin Jaar

€100.00

Exploitatiekasstroom eind Jaar1

€85.000

Exploitatiekasstroom eind Jaar2

€95.000

Exploitatiekasstroom eind Jaar3

€120.000

Exploitatiekasstroom eind Jaar4

€110.000

Exploitatiekasstroom eind Jar5

€120.000

Restwaarde eind jaar 5

€60.000

Looptijd

5 jaar

Gevraagd. Bouw met behulp van Excel een model om de Netto contante
waarde van het project en de interne rentabiliteit te berekenen. Interpreteer
de gevonden uitkomsten
Vraag bij indicator (3):
Klassieker
Voor de aanleg van een brug over een spoorweg moet zand worden aangevoerd.
Op de plaats waar het zand gewonnen wordt, is er een kleine vijver van 900 m2,
die door de graafwerken vergroot wordt. Men wil er een grote vijver van maken
die dienst zal doen voor waterrecreatie. Elke week wordt de vijver 150 m2 groter.
Bij het begin van de werken merkt een arbeider van de graaffirma op dat een
bepaalde algensoort 8 m2 van de oppervlakte van de vijver inneemt. Tijdens
de volgende weken blijkt deze oppervlakte elke week met een kwart (van de
oppervlakte die op dat ogenblik reeds ingenomen is) toe te nemen. De arbeider
maakt zich ongerust en merkt op dat hier iets aan moet worden gedaan.
Anders zal de vijver vlug volledig vol gegroeid zijn met algen. Maar zijn baas
ziet voorlopig geen gevaar: “De vijver wordt toch elke week 150 m2 groter.”
Gevraagd:
wie van beiden heeft gelijk?
Besteed in je antwoord aandacht aan het verschil tussen lineaire en exponentiële
groeiprocessen. Druk deze groeiprocessen uit in vergelijkingen
Vraag bij indicator (4):
Wiskundige afleiding van de formule van Camp.
Vraag bij indicator (5):
De woningen in een stad behoren tot de koopsector of de huursector. Van de
mensen die in een koopwoning wonen, wil 80% in een koopwoning blijven, elk
jaar kiest 20% voor een huurwoning. Van de mensen in een huurwoning blijft
70% in een huurwoning wonen en per jaar gaat 30% over op een koopwoning.
a.	Geef de recursievergelijkingen bij deze populaties
b.	In het jaar 2000 wonen er 1.000 mensen in een koopwoning en 3.000 in een
huurwoning. Hoe zal de verdeling over koopwoningen en huurwoningen er in
2005 uitzien?
c.	Hoe ziet de verdeling over koopwoningen en huurwoningen eruit als de
populaties in evenwicht zijn?
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F:
Vaardigheden

F6			 Speltheorie

- strategische spelen
- denkers over speltheorie, bijvoorbeeld Nash, Li, Sonttol
- coöperatieve en niet-coöperatieve spellen
- volledige en niet volledige informatie
- spelstrategieën
- Nash-evenwicht
- prisoner’s dilemma game
-	verschillende scenario’s in de speltheorie kunnen herkennen, verklaren
en analyseren.
-	oplossingsconcepten van speltheoretische modellen en het toepassen
daarvan bij o. a. veilingen, onderhandelingen, marktgedrag, bankroet
- problemen en politieke macht.
- Cournot-model
- Stackelberg-model

(1) U
 itleggen hoe speltheoretische inzichten van nut kunnen zijn om beslissingen in bedrijfssituaties te kunnen begrijpen;
(2)	speltheoretische modellen herkennen en oplossen, bijvoorbeeld veilingen,
onderhandelingen, marktgedrag, bankroet problemen en politieke macht;
(3) uitleggen wat de kenmerken zijn van coöperatieve en niet-coöperatieve
spellen;
(4) uitleggen wat de kenmerken van een Nash-evenwicht zijn; bepalen van
Nash-evenwichten;
(5) bedenken van een prisoner’s dilemma game op basis van een real-life
ondernemerssituatie;
(6)	nemen van ondernemingsbeslissingen binnen een Cournot-model en Stackelberg-model;
(7) in een verzameling mogelijkheden een voorkeursordening aanbrengen.

Vraag bij indicator (2):
Bij zowel coöperatieve en niet-coöperatieve spellen gelden onderstaande uitgangspunten:
1. De spelers zijn handelen volledig rationeel (common sense).
2. De spelers hebben een oneindig goed geheugen (perfect recall).
3.	De spelers maximaliseren het eigen nut.
Schrijf een kort essay (1 A4, arial type 10), waarin je duidelijk maakt wat het
effect is op het strategisch spel, indien één van de uitgangspunten niet voldoet.
Je mag zelf een uitgangspunt kiezen.
Vraag bij indicator (2):
Bekijk het filmpje op http://www.youtube.com/watch?v=p3Uos2fzIJ0).
Verklaar welk strategisch spel in dit filmpje wordt getoond?
Vraag bij indicator (2):
Twee bedrijven produceren ergonomische bureaustoelen. De firma BMA en de
firma Giroflex. Beide bedrijven hebben dezelfde kostenfunctie. De kostenfunctie
ziet er als volgt uit:
C(q) =30q + 1,5q2
De marktvraag voor ergonomische bureaustoelen ziet er als volgt uit: p = 300
– 3Q. Verder geldt: Q= q1 + q2
a.	Beide bedrijven willen hun winst maximaliseren, waarbij ze elkaars productiehoeveelheid als uitgangspunt nemen. Hoe groot is de productie van elk
bedrijf? Hoe groot is de totale productie? Wat is de verkoopprijs? Hoeveel
winst heeft elk bedrijf?
b.	De directies van BMA en Giroflex hebben het idee, dat ze een beter resultaat
kunnen bereiken als ze gaan samenwerken. Stel de twee bedrijven gaan
samenwerken. Hoeveel moeten ze dan gaan produceren om een maximale
winst te behalen? Wat is dan de verkoopprijs? Hoe groot is de productie van
elk bedrijf afzonderlijk?
c.	De directies van beide bedrijven realiseren zich, dat expliciete afspraken niet
toegestaan zijn. Elk bedrijf moet afzonderlijk besluiten of ze de hoeveelheid,
die je bij a hebt berekend wil produceren of de hoeveelheid, die je bij b hebt
berekend. Modelleer dit probleem. Wie zijn de spelers, wat zijn de acties,
bedenk een nutsfunctie en maak een tabel. Bepaal tevens het Nash-evenwicht.
d.	Veronderstel dat BMA zijn productie hoeveelheid kan vaststellen voordat
Giroflex dit doet. Hoeveel zullen BMA en Giroflex dan gaan produceren? Wat
is de verkoopprijs? Wat is de winst voor elk bedrijf? Heeft BMA er goed aan
gedaan om als eerste zijn productiehoeveelheid vast te stellen? Leg uit
waarom wel of waarom niet?
Vraag bij indicator (4):
Een snellere manier om Nash evenwichten te vinden is de methode van de
‘Best response function’. Leg de werking van deze methode uit
Vraag bij indicator (4):
Je werkt samen met een vriend aan een gezamenlijk project. Ieder van jullie
kan hard werken of de kantjes ervan af lopen. Als je vriend hard werkt, dan
geef je er de voorkeur aan om de kantjes ervan af te lopen. (de uitkomst van
het project zou beter zijn als je hard zou werken, maar deze betere uitkomst is
de extra inspanning niet waard). Je geeft de voorkeur aan beiden hard werken
dan aan beiden de kantjes ervan aflopen. In het laatste geval komt het project
niet tot een goed einde. Het slechtste resultaat is dat jij hard hebt gewerkt en
dat je vriend er de kantjes vanaf heeft gelopen.
a.	Zet voor elke speler de profielen in de voorkeursvolgorde, bedenk een nutsfunctie en maak een tabel.
b. Ga na wat de Nash-evenwichten zijn.
Vraag bij indicator (7):
Je wilt graag met een vriend(in) op vakantie. Jullie hebben de keus tussen
Rome en Parijs. Kunnen jullie dit conflict oplossen? Zowel jij als je vriend(in)
zullen jullie voorkeuren moeten vaststellen. Ontwerp een beslissingsmatrix
met daarin een voorkeursordening
Voorbeeldvragen zijn ontleend aan: http://www.vecon.nl/speltheorie/
speltheorie1.pdf
http://www.vecon.nl/index.php?menu=menu2&pagina=speltheorie&foto=foto2
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G: Wetenschappelijke
grondslagen
en ontwikkelingen

G.1			 Methodologie van de wetenschap in het algemeen

-

(1)	Genuanceerd aangeven wat het doel, de focus en het nut van wetenschap
in het algemeen is;
(2)	geaccepteerde methoden beschrijven om tot betrouwbare kennis te
kunnen komen;
(3)	op basis van een gegeven onderzoeksartikel de daarin gepresenteerde
resultaten beoordelen op validiteit en betrouwbaarheid;
(4)	beschrijven hoe in de wetenschap een paradigmashift tot stand kan
komen.

Vraag bij indicator (2):
Geef genuanceerd aan hoe en in hoeverre falsificatie de problemen van
verificatie kan ondervangen bij het accepteren van een theorie.

focus, doel en nut van wetenschap in het algemeen
verificatie en falsificatie
betrouwbaarheid en validiteit
verklaren en voorspellen
inductie en deductie
enkele denkers, bijvoorbeeld Popper, Kuhn, Habermas, Lakatos

Vraag bij indicator (3):
Veel economische handboeken typeren de economische wetenschap als
logisch/positivistisch van aard. In hoeverre ben je het daarmee eens?

G.2	Methodologie van de (bedrijfs)economische wetenschap in
het bijzonder

- focus, doel en nut van de economische wetenschap in het bijzonder
-	basismethoden, -technieken en instrumenten van de economische
wetenschap
- werken vanuit assumpties en randvoorwaarden

(1)	Beschrijven hoe heterodoxe stromingen van invloed (kunnen) zijn op
orthodoxe stromingen in het (bedrijfs)economisch denken;
(2)	analyseren hoe een experimenteel-(bedrijfs)economische benadering
methodologisch afwijkt van een modelmatige benadering;
(3)	(analyseren in welke mate de maatschappelijke context in de betreffende
tijd van belang is voor specifieke (bedrijfs)economische denkers en hun
gedachtegoed.

Vraag bij indicator (1):
Bespreek in hoeverre en hoe heterodoxe economen een rol spelen in het tot
stand komen van (bedrijfs)economische theorieën.

G.3 Geschiedenis van het (bedrijfs)economisch denken

Onderscheiden van diverse scholen op gedachtegoed en methode/
werkwijze, bijvoorbeeld:
- Frederick Taylor en het Scientific Management
- Henry Fayol en de generalmanagementtheorie
- Max Weber en de theorie van de bureaucratie
- Elton Mayo en de humanrelationsbeweging
- Rensis Likert en het revisionisme
- Kenneth Boulding en de systeembenadering
- Paul Lawrence en Jay Lorsch en de contingentiebenadering
- Henry Mintzberg en de strategische planning
- Tom Peters en managementprincipes
- Peter Drucker en algemeen management
- Larry Greiner en organisatieontwikkeling
- Robert Quinn en managementvaardigheden
- Michael Porter en concurrentiestrategieën
- Michael Hammer en herstructurering van bedrijfsprocessen
- Peter Senge en de praktijk van de lerende organisatie
- Stephan Covey en de eigenschappen van management

(1)	Genuanceerd aangeven wat het doel, de focus en het nut van de stroming,
bijdrage of gedachtegoed is;
(2)	op basis van publicaties de daarin gepresenteerde resultaten beoordelen
op validiteit en betrouwbaarheid;
(3)	ontwikkelingen op het gebied van organisatie, management kunnen duiden
en analyseren.

Vraag bij indicator (1);
Geef nauwkeurig aan wat de bijdrage is geweest van M. Porter voor bedrijven
die substantieel beter willen gaan presteren.
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H: Vakdidactiek H.1			 De docent als inhoudelijk expert op het gebied van M&O

H.2	De M&O-docent als ontwerper, uitvoerder en beoordelaar
van leerarrangementen voor de bovenbouw van havo en
vwo

H.3	De M&O-docent als onderzoeker en regisseur van de eigen
ontwikkeling

Omschrijvingen en/of toelichtingen d.m.v. trefwoorden

Indicatoren masterniveau

Kenmerkende voorbeeldvragen

- examenstof M&O voor de bovenbouw havo en vwo
-	achtergronden van de examenstof M&O voor de bovenbouw havo en
vwo
-	aard en structuur van examinering M&O voor de bovenbouw havo en
vwo
- ontwikkelingen binnen het schoolvak
- ontwikkeling eigen visie op het schoolvak
- ondernemerschap

(1)	Beschrijven welke concepten en domeinen de kern van het examen
programma M&O vormen;
(2)	vanuit theoretische achtergronden verklaren waarom deze concepten de
basis van dit examenprogramma M&O vormen;
(3)	een PTA analyseren en (deels) (her)ontwerpen, op basis van het examenprogramma M&O voor de bovenbouw havo en vwo;
(4)	informatie- en leervaardigheden aan leerlingen overbrengen, die nodig
zijn volgens domein A van het examenprogramma M&O.

Vraag bij de indicatoren (1) en (4):
Ontwerp doelstellingen voor een leerarrangement voor M&O voor een bovenbouwklas, waarbij je rekening houdt met de inhouden van het eindexamen
programma M&O. Bij het formuleren van de doelstellingen zijn vaardigheden
behorend tot examendomein A aan de orde gesteld.

-	ontwerpprincipes voor onderwijs en leerarrangementen M&O voor de
bovenbouw havo en vwo
-	cognitieve en leerpsychologische uitgangspunten die nodig zijn om
geschikte leerarrangementen te ontwikkelen voor leerlingen in de
bovenbouw havo en vwo
-	manieren om te differentiëren tussen leerlingen in de bovenbouw
havo en vwo
- actualiseren van lesinhouden en te gebruiken materialen
- meerdimesionaal toetsen; aandacht voor tussentijds evalueren
- ontwikkelen en beoordelen van praktische opdrachten
-	vakspecifieke vaardigheden, zoals logisch redeneren, gebruik van getallen, tabellen, grafieken en vergelijkingen, de grafische rekenmachine en
werken met excel.
- beoordelen van leerarrangementen
-	raakvlakken met andere vakken en optreden van misconcepties binnen
het vak M&O
-	ontwikkeling en gebruik van digitale leeromgevingen, bijvoorbeeld
N@tschool, wiki, Sharepoint,…

(1)	M&O-lessen, (onderzoeks) pro¬jecten voor leerlingen in de bovenbouw
havo en vwo voorbereiden, uitvoeren en evalueren, waarbij leerlingen
deels zelfstandig en op hun eigen niveau en wijze (leerstijl) en in eigen
tempo hun leren kunnen vormgeven;
(2)	verschillende toetsvormen voor leerlingen ontwerpen, die aansluiten bij
het examenprogramma M&O;
(3)	op evidence based wijze en vanuit literatuur onderbouwd, uitdagende
en moderne en/of vernieuwende (digitale) leeromgevingen creëren voor
leerlingen M&O in de bovenbouw havo en vwo, bijvoorbeeld met behulp
van activerende didactiek, samenwerkend leren en projectonderwijs;
(4)	M&O-leerlingen in de bovenbouw havo en vwo laten komen tot ´deep
understanding´ door in de ontwikkelde arrangementen aandacht te
hebben voor transfer van kennis en vaardigheden;
(5)	vanuit een onderbouwing met literatuur de mogelijkheden voor een betekenisvolle inzet van ICT als didactische functionaliteit bij het verzorgen
van M&O-onderwijs in de bovenbouw havo en vwo benoemen;
(6)	een weloverwogen keuze maken voor een (nieuwe) M&O-methode,
op basis van een vanuit de literatuur en met collega’s samengesteld
programma van eisen;
(7) ontwikkelen van probleemanalysediagrammen.

Vraag bij indicator (1):
Ontwerp met behulp van een M&O-methode voor bovenbouw havo en vwo en
met behulp van aanvullend materiaal, dan wel uitsluitend op grond van zelf
gezocht materiaal (tekst en beeld, voorzien van opdrachten op bovenbouw
niveau) een leerarrangement dat geschikt is om de vooraf door jouzelf geformuleerde onderwijsdoelstellingen te bereiken.

-

(1)	Reflecteren op de eigen professionele ontwikkeling, met de SBL-competenties als basis;
(2)	afstemming zoeken en samenwerken met collega’s en andere stakeholders
binnen en buiten de schoolorganisatie;
(3)	zich zelfstandig (nieuwe) theorie(ën) met betrekking tot onderwerpen van
vakinhoudelijke en/of didactische aard eigen maken;
(4)	bevindingen uit (eigen) onderzoek interpreteren en vertalen naar de
onderwijspraktijk;
(5)	de resultaten van de gekozen vakinhoudelijke en didactische aanpak
presenteren en in dialoog verdedigen op het niveau van vak(didactische)
specialisten;
(6)	(eigen) onderzoeksresultaten communiceren naar collega’s in de school en
externe doelgroepen, bijvoorbeeld via een zelfgeschreven rapportage of
publicabel (vakblad)artikel.

Vraag bij de indicatoren (5) en (6):
Schrijf een artikel dat geschikt is voor publicatie in het Tijdschrift voor het
Economisch Onderwijs (TEO) of Factor-D, waarin je de resultaten van een zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek naar een zelfontworpen didactisch
leerarrangement gestructureerd bespreekt.

reflectievaardigheden
kennis van de (school)organisatie en haar omgeving
informatie- en leervaardigheden
communicatievaardigheden

124 | Kennisbasis hbo-masteropleidingen aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, algemene economie, bedrijfseconomie, godsdienst & levensbeschouwing

Vraag bij indicator (3):
Schrijf een Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) waarmee je voldoet
aan de wettelijke eisen betreffende het schoolexamen en het centraal examen
M&O. Voorzie het PTA van een toelichting waarin je gemaakte keuzes verantwoordt.

Vraag bij indicator (2):
Ontwerp een valide en betrouwbare toets met opgaven, modelantwoorden
en een scoringsvoorschrift, waarin het bereiken van de voor het betreffende
leerarrangement geformuleerde onderwijsdoelstellingen aantoonbaar wordt
geëvalueerd.
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5
Samenstelling redactie en legitimeringspanel
Bedrijfseconomie
Leden vakredactie
Gerrit Gorter

NHL Hogeschool

Roel Grol		Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Luuk Smits

Fontys Hogescholen

Jos Steins

Hogeschool van Amsterdam

Harrie Verlegh

Fontys Hogescholen

Leden legitimeringspanel
drs. G.L. Broer-Nieuwenhuis 	Vecon vakvereniging
professor dr. J. Hinloopen 	hoogleraar Economie, Universiteit van Amsterdam
J.M. Hommel-Rozendaal 	docent VO en bestuurslid VECON
Gerard Peeters 	VO-werkveld
professor dr. E.M. Sent 	hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan
de Radboud Universiteit Nijmegen, raadslid bij de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling
drs. L. Wouda 	vakdidacticus Economie bij UOCG, Rijksuniversiteit Groningen
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6. Kennisbasis hbo-masteropleiding
godsdienst & levensbeschouwing
Inleiding kennisbasis hbo-masteropleiding
godsdienst & levensbeschouwing
Voor u ligt de Kennisbasis voor de HBO-Masteropleiding Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing.
Deze Kennisbasis is opgesteld door een redactie uit drie verschillende HBO-Masteropleidingen,
ondersteund door collega-docenten, zowel van de HBO-opleidingen als uit het werkveld.
De Masteropleiding bouwt voort op de Bacheloropleiding. Daarom wordt in deze Kennisbasis
de vereiste kennis voor het Bachelordiploma verondersteld en dus niet nogmaals geformuleerd.
Het gaat in deze kennisbasis om de minimale kennis die voor het masterniveau vereist is.
Opleidingen kunnen uiteraard aanvullend hieraan eigen eisen op het gebied van kennis
toevoegen. De vereiste kennis is vooral praktijkgericht en minder academisch-theoretisch.
Het gaat om een betere praktijk.
Om de opleidingen optimaal de kans te bieden, hun eigen identiteit en hun eigen invulling aan
hun Masteropleiding mee te geven, is in deze kennisbasis zoveel als mogelijk afgezien van
het noemen van bepaalde visies of daarmee verbonden namen. Indicatief is in de voetnoten
een aantal voorbeelden genoemd.

Theologische en filosofische hermeneutiek
1.1	Theologische en godsdienstwetenschappelijke thema’s uit bronnen en traditie
van diverse religies en levensvisies;
1.2	Theologische en godsdienstwetenschappelijke thema’s uit het geleefde geloof
en de ethiek van diverse religies en levensvisies;
1.3	Theologische en godsdienstwetenschappelijke thema’s in relatie tot de context;
1.4	Theologische en godsdienstwetenschappelijke thema’s en de organisatie
van diverse religies en levensvisies.
2.1
Filosofie van de religie en culturele antropologie
2.2	Wetenschapsfilosofie.
3.1	Stromingen in de meta-ethiek
3.2	Descriptieve en normatieve ethiek
3.3
Ethiek en religie 
3.4
Ethiek en toepassingsgebieden
4.1
Religieuze en seculiere esthetiek
5.1
Godsdienstsociologie
5.2
Godsdienstpsychologie
6.1
Godsdienstpedagogische visies
6.2
Onderwijskundige visies
6.3
Onderwijsmethoden
7.1
Leiderschap en visieontwikkeling
7.2
Beroepsethiek
8.1
Onderzoeksmethoden

129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
131
131
131

Uitgangspunt bij het formuleren van deze kennisbasis is geweest dat de student op Masterniveau
niet alleen meer kennis dient te vergaren, maar vooral ook dat de student op een andere wijze
met deze kennis weet om te gaan. Is het Bachelorniveau vooral het uitvoerende niveau, op
Masterniveau reflecteert de student, stelt metavragen, houdt zich bezig met achterliggende
concepten en beleid, en kan de kennis toepassen in complexere situaties. Om die reden is deze
Kennisbasis meer dan alleen een aanvulling op de Kennisbasis Bachelor. Er is gekozen voor
een eigen insteek.
De kennisbasis is ingedeeld in een achttal domeinen, met daaraan voorafgaand het domein
hermeneutiek. Voor deze indeling is gekozen, omdat het domein hermeneutiek fundamenteel
is voor alle theologische disciplines en er op deze wijze een voor alle vakken goed dekkend
geheel ontstaat. Hoewel tegenwoordig gesproken wordt over een multireligieuze samenleving,
is de christelijke context historisch gezien de meest bepalende. Op veel scholen waar godsdienst/
levensbeschouwing wordt gegeven, zal dit ook nog gelden. Maar juist vanwege de hedendaagse
context is het van groot belang voor een zo open mogelijke benadering te kiezen. Ten slotte
kan vanwege de praktijkgerichtheid het beroepsperspectief niet gemist worden.
Het is aan de opleidingen zelf deze kennis te toetsen op een wijze die bij een masteropleiding
past. In de indicatoren is een tweetal niveaus onderscheiden: gevorderd en expertniveau. Bij
wijze van voorbeeld zijn ook enkele toetsvragen toegevoegd.
Het is de hoop van de redactie, dat deze Kennisbasis zijn weg mag vinden naar de verschillende
opleidingen en een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de borging van het kennisniveau van
de Master Leraar Godsdienst.
Dr. Joke Bruinsma-De Beer
Drs. Tuur de Beer
Dr. Bertus Nijendijk
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6
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijvingen/inhouden

Indicatoren masterniveau

Voorbeeldvragen

0.
Hermeneutiek

Theologische en filosofische hermeneutiek

Historische en actuele ontwikkelingen binnen de filosofische en
theologische hermeneutiek

De student heeft op gevorderd niveau inzicht in de ontwikkelingen binnen de
filosofische en theologische hermeneutiek.

De student beantwoordt de volgende tentamenvraag: Toon aan dat het model
van corresponderende verhoudingen op meerdere punten sterk is beïnvloed
door de hermeneutiek van Gadamer.

1. Theologie en
godsdienst
wetenschappen

1.1			Theologische en godsdienstwetenschappelijke thema’s uit
bronnen en traditie van diverse religies en levensvisies;

Modellen over god(en), schepping, de mens, voleinding.

De student heeft op gevorderd niveau inzicht in modellen betreffende god(en),
schepping, de mens en voleinding.

De student schrijft een paper over de islamitische kritiek op de overeenkomsten
én verschillen zijn tussen de christelijke visie op God als drievuldigheid
en de hindoeïstische idee van Trimurti.

1.2			Theologische en godsdienstwetenschappelijke thema’s uit
het geleefde geloof en de ethiek van diverse religies en
levensvisies;

Narrativiteit, mystiek, rituelen, moreel handelen.

De student heeft op gevorderd niveau inzicht in modellen betreffende narra
tiviteit, mystiek, rituelen en moreel handelen.

De student houdt voor zijn medestudenten een presentatie over de verschillende
wijzen waarop humanisten denken over euthanasie waarin hij deze ook levensbeschouwelijk gaat beoordelen.

1.3			Theologische en godsdienstwetenschappelijke thema’s in
relatie tot de context;

Geloof/ religie en samenleving, maatschappijkritische denkers uit diverse
religies , genitiefheologieën.

De student heeft op gevorderd niveau inzicht in het maatschappijkritisch
denken in diverse religies.
De student heeft op gevorderd niveau inzicht in modellen uit de genitief
theologieën.

De student schrijft een recensie voor een vaktijdschrift over de film Vision –
Aus dem Leben der Hildegrard von Bingen.

1.4			Theologische en godsdienstwetenschappelijke thema’s en
de organisatie van diverse religies en levensvisies.

Georganiseerd geloof/religie, godsdienst als identiteit .

De student heeft op gevorderd niveau inzicht in modellen uit de ecclesiologie.
De student heeft op gevorderd niveau inzicht in modellen betreffende levensvisies en hun organisatiewijzen (identiteit)

De student schrijft een essay onder de titel: The Rational Choice Theory of
Religion en de on-mogelijkheden van interreligieuze dialoog binnen het onderwijs.

2.1 Filosofie van de religie en culturele antropologie

Fenomenologische en cultureel-antropologische analyse van religie

De student heeft op gevorderd niveau inzicht in diverse filosofische inter
pretaties betreffende het fenomeen religie.

De student beantwoordt de volgende tentamenvraag: Welke kritiek kun je vanuit
het standpunt van Renë Girard geven op de godsdienstfilosofie van James Frazer.
Is die kritiek terecht?

2.2		Wetenschapsfilosofie.

Verschillende relevante stromingen en thema’s binnen de wetenschaps
filosofie.

De student heeft op gevorderd niveau inzicht in diverse stromingen en
thema’s uit de wetenschapsfilosofie.

De student maakt een werkstuk over de wijze waarop Foucaultiaans denken de
godsdienstwetenschap zou kunnen veranderen.

3.1			Stromingen in de meta-ethiek

Naturalisme, cognitivisme.

De student heeft op gevorderd niveau inzicht in diverse stromingen in de
meta-ethiek

De student schrijft een paper onder de titel: Het begrip ‘Ethos’ als kritiek op
het cognitivisme in de ethiek.

3.2		Descriptieve en normatieve ethiek

Verschillende stromingen in descriptieve en normatieve ethiek.

De student heeft op gevorderd niveau inzicht in diverse stromingen binnen
de descriptieve en normatieve ethiek

De student doet verslag van een methodeanalyse van leerlingenmateriaal
voor het vak godsdienst/levensbeschouwing met betrekking tot de manier
waarop de ethiek van Hume wordt gepresenteerd en geeft daarvan ook een
beoordeling.

3.3		 Ethiek en religie

Religieuze ethiek – natuurrecht, normativiteit van de bronnen.

De student heeft op gevorderd niveau inzicht in diverse concepten die de
relatie tussen ethiek en religie betreffen.

De student schrijft een filosofische kritiek op het begrip ‘theologische ethiek’.

3.4		 Ethiek en toepassingsgebieden

Ethische benadering van verschillende belangrijke maatschappelijke
thema’s .

De student heeft op gevorderd niveau inzicht in de wijze waarop ethiek
gestalte krijgt in diverse toepassingsgebieden.

De student maakt een dossier ‘Media-ethiek’ ten behoeve van docenten
godsdienst/levensbeschouwing in de bovenbouw.

4. Esthetiek

4.1			 Religieuze en seculiere esthetiek

Beeldende kunst, architectuur, (kerk-) muziek, theater, film, literatuur,
cultuurgeschiedenis, esthetica.

De student heeft op gevorderd niveau inzicht in de historische en actuele
betekenis van kunst en cultuur in relatie tot religie.

De student houdt voor zijn medestudenten een presentatie over het Heilige
in de romans van George Bataille en geeft daarvan ook een waardering.

5. Sociale
Wetenschappen

5.1			 Godsdienstsociologie

Religieuze, georganiseerde en niet georganiseerde vormen van zingeving;
jongerencultuur en zingeving.
Religieus en seculier fundamentalisme.

De student heeft op expertniveau inzicht in diverse actuele godsdienst
sociologische thema’s in relatie tot jongerencultuur.

De student schrijft een notitie ten behoeve van de sectie en de directie van
zijn/haar school over de wijze waarop de bricolagetheorie in de invulling van
het schoolvak sturend zou moeten zijn.

5.2		 Godsdienstpsychologie

Theorieën over ontwikkelingsfases en crises, levensloop en religie.

De student heeft op expertniveau inzicht in diverse klassieke en actuele
godsdienstpsychologische thema’s in relatie tot de beroepspraktijk.

De student schrijft met het oog op de mogelijke aanschaf van een nieuwe
lesmethode een godsdienstpsychologische beoordeling van drie verschillende
leerwegen.

6. Godsdienstpedagogiek en
vakdidactiek

6.1			 Godsdienstpedagogische visies

Hedendaags: Nederlandse, Vlaamse, Angelsaksische en Duitse visies
Kopstukken uit de geschiedenis van de godsdienstpedagogiek

De student heeft op expertniveau inzicht in diverse godsdienstpedagogische
visies.

De student presenteert aan zijn medestudenten een lezing die gehouden zou
kunnen worden voor de ouderraad met betrekking tot de ontwikkelingen in het
vak en de keuzes die gemaakt zijn op haar/zijn school.

6.2		 Onderwijskundige visies

Verschillende theorieën en stromingen in onderwijskundige visies.

De student heeft op expertniveau inzicht in diverse onderwijskundige visies.

De student ontwerpt een format voor vakoverstijgend leren op zijn/haar
school vanuit de ideeën van het sociaal-constructivisme.

6.3		 Onderwijsmethoden

Courante didactische concepten in binnen- en buitenland
Programma’s van Toetsing en Afronding
Zelfstandig werken, leren onderzoeken door leerlingen.

De student heeft op expertniveau inzicht in diverse vakdidactische concepten
voor het schoolvak godsdienst/levensbeschouwing in de bovenbouw van
zowel binnen- als buitenland.
Student heeft op expertniveau kennis van toetsing en beoordeling.
De student heeft op expertniveau kennis van coachend begeleiden van
bovenbouwstudenten.

De student schrijft een kritisch paper over de wenselijkheid van ‘spiritual
literacy’ en illustreert dat met voorbeelden uit haar/zijn eigen schoolpraktijk.
De student beschrijft de toetsingscriteria voor het PTA voor het examenvak
godsdienst/levensbe-schouwing op zijn/haar school.
De student schrijft een kadernotitie onder de titel: ’levensbeschouwelijk coachen
van 16-jarigen op onze school’.

2. Filosofie

3. Ethiek
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6
Domeinen

Subdomeinen

Omschrijvingen/inhouden

Indicatoren masterniveau

Voorbeeldvragen

7. De professio
nele docent

7.1			 Leiderschap en visieontwikkeling

Beleid en Identiteit: visies op de school, de schoolidentiteit in relatie tot
het vak.
Theorieën over schoolmanagement en leiderschap.

De student heeft op expertniveau inzicht in diverse thema’s die van belang zijn
voor haar/zijn rol als professional in een onderwijsorganisatie.
De student heeft op expertniveau inzicht in leiderschap en schoolmanagement.

De student doet een beargumenteerd voorstel ter verbetering van de meet
instrumenten die worden gebruikt bij de beoordeling van de identiteit van
haar/zijn school.
De student analyseert met behulp van twee verschillende modellen processen
in zijn/haar team en doet voorstellen voor de te volgen lijn in dezen.

7.2			 Beroepsethiek

Beroepscodes, beroepsprofielen.

De student heeft op expertniveau inzicht in diverse thema’s die van belang zijn
binnen de beroepsethiek met name met betrekking tot modellen betreffende
beroepscodes en beroepsprofielen.

De student presenteert op kritische wijze aan zijn medestudenten de wijze
waarop beroepsprofielen gestalte krijgen in haar/zijn school.

Kwalitatief, kwantitatief onderzoek, actie-onderzoek, relatie met theologie,
theorieën over verhouding (theologische) reflectie – evaluatie, strategieën

De student heeft op gevorderd niveau inzicht in diverse stromingen die van
belang zijn binnen de onderzoeksmethodologie, met name met betrekking tot
modellen betreffende onderzoeksvormen, zoals profielwerkstukken, mede in
relatie tot theologie.

De student beantwoordt de volgende tentamenvraag: Wat is de kritiek van
Dingemans op de zohegeten ‘empirische theologie’ en in hoeverre deel je deze?

8. Onderzoeks 8.1			 Onderzoeksmethoden
methodologie

Samenstelling redactie en legitimeringspanel
Godsdienst & Levensbeschouwing
Leden vakredactie
Tuur de Beer

Fontys Hogescholen

Joke Bruinsma-De Beer Windesheim
Bertus Nijendijk

NHL Hogeschool

Leden legitimeringspanel
N. Jansen

vakgroepleider G/L ROC Landstede Zwolle

drs. T. Visser 	beleidsmedewerker Besturenraad, voorzitter VLDG
dr. H. Kuindersma 	docent PThU
C.W. Hamers 	docent OLV Lyceum Breda
drs. A. Leene 	opleidingen Theologie Gereformeerde Hogeschool Zwolle
professor dr. C. Bakker 	Universiteit hoofddocent en bijzonder hoogleraar Theologie UU
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Vakinhoudelijke en vakdidactische kennisbasis
Hbo-masteropleiding leraar vho
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer,
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daarvan.

136 | Kennisbasis hbo-masteropleidingen aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, algemene economie, bedrijfseconomie, godsdienst & levensbeschouwing

