
Seneca Maatschappijleer
De nieuwste methode van Seneca, havo maatschappij -
leer, is helder, actueel en vooral leesbaar geschreven. 
Nieuw is dat de lesstof kort en bondig wordt 
aangeboden. Blijvend is de concept-context didactiek 
die Seneca eigen is. 
Ook gebleven is dat de methode is geschreven door 
docenten die de methode en de lesstof in hun eigen 
lessen gebruiken. Nieuw is dat de rode draad in de 
methode de zoektocht is naar maatschappelijk geluk.

Geluk
Wordt een leerling die Seneca gebruikt gelukkiger? 
Niet aantoonbaar, maar het gaat ook niet (alleen) 
om het persoonlijk geluk. 
Bij maatschappijleer dienen leerlingen na te denken 
over de inrichting van een samenleving. 
Welke soort samenleving levert de beste 
randvoorwaarden voor geluk? Hiermee worden 
de eindtermen zoals parlementaire democratie en 
pluriforme samenleving veel beter begrepen. 
Leerlingen worden door de lesstof uitgedaagd om 
na te denken over hedendaagse dilemma’s zoals: 
meer veiligheid of meer vrijheid; meer of juist 
minder macht geven aan Europa; meer diversiteit of 
behoud van de dominante cultuur? 
Door de dilemma’s te bespreken, te kijken naar de 
vaak extreme tegenpolen maar ook naar de meer 
gematigde alternatieven leren de leerlingen hun 
eigen standpunten te ontdekken en te formuleren.

Roos geeft aan het te snappen door het woord ‘hoe’ 
enkele keren te gebruiken. Het doel van Seneca is 
niet om betekenisloze kennis over te dragen maar de 
leerlingen te leren redeneren over de inrichting van 
de samenleving – auteurs Seneca.

“Ik heb heel erg veel geleerd omdat ik eerst eigenlijk 
niets afwist van de politiek en de maatschappij. Het is 
best interessant en ook gewoon heel erg belangrijk! 
Bedankt. Ik heb het afgelopen jaar geleerd hoe de 
politiek in Nederland in elkaar zit, hoe de verkiezingen 
gehouden worden en de links-rechts-verdeling snap 
ik nu na een jaar maatschappijleer ook, eerder niet.” 
(Roos, havo 4 – taalkundig netjes gemaakt.)

Wat heeft Seneca u te bieden?

Seneca biedt lesmethoden voor maatschappijleer en 
maatschappijwetenschappen op verschillende niveaus. 
Met onze les- en opdrachtenboeken willen wij de 
leerlingen kennis en vaardigheden geven die ze nodig 
hebben om (als democratische burgers) hun plek in te 
nemen in de maatschappij. Ons motto luidt: niet stampen, 
maar denken.

Seneca is er niet alleen voor de leerlingen. Wij zijn er ook 
voor u, de docent. We bieden hulpmiddelen, waaronder 
digitale, maar ook simulatie- en rollenspellen en fi lmpjes 
die onze vakken versterken. 
Kenmerkend voor Seneca is dat we echt luisteren naar uw 
ideeën om het vak en de methode te verbeteren. 

Seneca bestellen?
De methode maatschappijleer voor de havo bestaat uit een lesboek en een 
opdrachtenboek. Een opdrachtenboek is verhuurbaar. Dat betekent dat het fraai uitgevoerd 
kan worden en toch laaggeprijsd kan blijven. Een opdrachtenboek is geen werkboek dat elk 
jaar wordt weg gegooid maar een full-colour en volwaardig boek dat met net zoveel zorg 
is samengesteld als het lesboek. Seneca heeft goed gekeken naar methoden van andere 
vakken en is – samen met de boekenleveranciers – tot deze oplossing gekomen. 

Seneca maatschappijleer havo lesboek 4e Editie, ISBN 9789492716002
Seneca maatschappijleer havo opdrachtenboek 4e Editie, 9789492716019

www.maatschappij-leer.nl 

Door erover na te denken en erover te praten leert de leerling de eigen idealen kennen. 
Ze zien dat  iedereen op zoek is naar geluk, levensvoldoening. Dat is voor iedereen hetzelfde. 
Alleen verschillen de factoren die de voldoening, het geluk, bepalen enigszins tussen de 
verschillende personen en culturen. Dat zie je om je heen in de klas, de groepen waarin jij je 
bevindt, maar dat zie je ook terug in de grotere samenlevingsvormen. 
Zo draait veel om geluk.

E.L. Schra en M.C. Veldman
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Inwoners van Scandinavische landen scoren vaak hoog als het gaat om geluk. Ook 
Nederland doet het op die ranglijsten vaak goed. Arme landen of landen met een dictator 
doen het daarentegen minder goed. Seneca kiest in deze methode maatschappijleer voor 
maatschappelijk geluk als rode draad. 

De eerste drie hoofdstukken zijn bedoeld als basis voor de havoleerlingen. Met de bagage 
in die hoofdstukken kunnen leerlingen maatschappelijke problemen analyseren. Met behulp 
van de samenlevingsdilemma’s zijn ze bovendien in staat het debat nu en in de toekomst 
steeds terug te brengen tot de kern. De vier domeinen van maatschappijleer worden in 
hoofdstukken 4 tot en met 7 behandeld. Deze kennen een vergelijkbare opbouw en kunnen 
in willekeurige volgorde behandeld worden. In het laatste hoofdstuk komt de lijn van het 
maatschappelijk geluk samen in het meten ervan en de Europese samenwerking.

Seneca kiest voor een didactische lijn waarbij leerlingen worden uitgedaagd om te 
denken, niet om te stampen. Maatschappijleer is niet alleen ‘nuttig’ voor een schoolcijfer, 
maatschappijleer leert leerlingen belangrijke zaken over politieke en samenleving voor hun 
leven. Daarom wordt de leerling een structuur aangeboden waarin de kennis en begrippen 
steeds terugkomen zodat het beklijft. 

MAATSCHAPPIJLEER - HAVO
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§ 6.2 Inrichting van 
de parlementaire democratie
In de Nederlandse geschiedenis is duidelijk te zien dat steeds meer mensen macht 
hebben gekregen. Waar vroeger alleen de stadhouder invloed had mogen nu bij 
verkiezingen alle mensen van 18 jaar en ouder laten horen wat zij willen. Soms zelfs 
uitgebreid met een referendum. Het antwoord op het machtsdilemma is in de loop 
der tijd dus steeds linkser geworden. Vroeger was het duidelijk daadkracht en nu 
is het ‘kiesrecht met inspraak’ geworden. De waarde kiesrecht is de basis voor de 
inrichting van de Nederlandse parlementaire democratie, met de bijbehorende 
wetten, instituties en instellingen. Die bespreken we in deze paragraaf.

Wetten
In Nederland is er een aparte wet gemaakt voor verkiezingen en de uitvoeringen 
ervan. Dat is de Kieswet. Hier bespreken we deze gedetailleerde wet niet maar wel de 
drie artikelen uit de Grondwet die te maken hebben met grondrechten. 
Bij een parlementaire democratie horen verkiezingen en daar hoort de waarde kiesrecht 
bij. Dat zie je terug in artikel 4. Er zijn twee verschillende vormen van dat recht:
- actief kiesrecht: het recht om te kiezen;
- passief kiesrecht: het recht om gekozen te worden.

inspraak           kiesrecht        daadkracht

          parlementaire democratie

Meer weten 
over de Kieswet?

Zie Online portal 6.2. 

Welke foto past beter bij actief kiesrecht en welke bij passief? Licht kort toe. 
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De samenstelling van het parlement wisselt per verkiezing. De mensen in de 
Tweede Kamer worden direct gekozen door het volk, bij de zogenaamde Tweede 
Kamerverkiezingen. De leden van de Eerste Kamer worden indirect gekozen. Het 
volk kiest de leden van de Provinciale Staten bij provinciale verkiezingen. Deze leden 
kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer, ook wel senatoren genoemd.

Politieke partijen spelen een belangrijke rol in de Nederlandse politiek. Hun ideologie 
is namelijk van invloed op de inrichting van het land. Zij bepalen welke wetten en 
instellingen er komen. Toch is het niet zo dat iedereen van een partij het altijd helemaal 
met elkaar eens is. 
 
Binnen politieke partijen zijn er verschillende standpunten. Soms zijn die verschillen 
in standpunten zo groot dat iemand uit een politieke partij stapt en een nieuwe partij 
begint. Zo stapte Wilders in 2004 uit de VVD en Kuzu en Öztürk in 2014 uit de PvdA 
omdat zij het niet eens waren met hun partij. Zij richtten hun eigen politieke partij op, 
respectievelijk de PVV en DENK.
 
Tweede macht: kabinet
De uitvoerende macht ligt in Nederland bij de regering of kabinet (we gebruiken in 
de vervolgtekst kabinet). Zij moet ervoor zorgen dat de wetten worden uitgevoerd. 
Als een meerderheid van de eerste macht een wet aanneemt moet het kabinet zorgen 
voor de uitvoering. Stel dat het parlement een wet aanneemt waarin staat dat vuurwerk 
verboden wordt en er met Oud en Nieuw alleen vuurwerkshows van professionals 
mogen zijn. Dat zou betekenen dat individuele mensen geen vuurwerk meer mogen 
kopen. Voordat dit zover is moet het uitgevoerd worden door het kabinet. Zij moeten 
ervoor zorgen dat burgers en verkopers van vuurwerk geïnformeerd worden en ook 
toezien op de naleving ervan.

Politieke partijen die samen een meerderheid hebben in het parlement vormen 
een coalitie. Partijen overleggen na een verkiezingsuitslag in het proces van 
coalitievorming vaak lang over zo’n samenwerking. Wat wil de ene partij juist wel en 
de andere juist niet? Dat proces duurt vaak maanden en aan het eind daarvan hebben 
ze een regeerakkoord. Politieke partijen die niet in de regering zitten horen vaak 
bij de oppositie. Een derde groep partijen hoort niet bij de coalitie en niet bij de 
oppositie. 
Zij geven ‘gedoogsteun’ aan de regering. Dat houdt in dat zij geen deel uitmaken van 
de coalitie maar dat zij het beleid ervan wel voor een groot deel steunen.  

Meer weten over 
politieke partijen?

Zie Online portal 6.3.
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Seneca: van en voor docenten
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Seneca Maatschappijleer
De nieuwste methode van Seneca, havo maatschappij -
leer, is helder, actueel en vooral leesbaar geschreven. 
Nieuw is dat de lesstof kort en bondig wordt 
aangeboden. Blijvend is de concept-context didactiek 
die Seneca eigen is. 
Ook gebleven is dat de methode is geschreven door 
docenten die de methode en de lesstof in hun eigen 
lessen gebruiken. Nieuw is dat de rode draad in de 
methode de zoektocht is naar maatschappelijk geluk.

Geluk
Wordt een leerling die Seneca gebruikt gelukkiger? 
Niet aantoonbaar, maar het gaat ook niet (alleen) 
om het persoonlijk geluk. 
Bij maatschappijleer dienen leerlingen na te denken 
over de inrichting van een samenleving. 
Welke soort samenleving levert de beste 
randvoorwaarden voor geluk? Hiermee worden 
de eindtermen zoals parlementaire democratie en 
pluriforme samenleving veel beter begrepen. 
Leerlingen worden door de lesstof uitgedaagd om 
na te denken over hedendaagse dilemma’s zoals: 
meer veiligheid of meer vrijheid; meer of juist 
minder macht geven aan Europa; meer diversiteit of 
behoud van de dominante cultuur? 
Door de dilemma’s te bespreken, te kijken naar de 
vaak extreme tegenpolen maar ook naar de meer 
gematigde alternatieven leren de leerlingen hun 
eigen standpunten te ontdekken en te formuleren.

Roos geeft aan het te snappen door het woord ‘hoe’ 
enkele keren te gebruiken. Het doel van Seneca is 
niet om betekenisloze kennis over te dragen maar de 
leerlingen te leren redeneren over de inrichting van 
de samenleving – auteurs Seneca.

“Ik heb heel erg veel geleerd omdat ik eerst eigenlijk 
niets afwist van de politiek en de maatschappij. Het is 
best interessant en ook gewoon heel erg belangrijk! 
Bedankt. Ik heb het afgelopen jaar geleerd hoe de 
politiek in Nederland in elkaar zit, hoe de verkiezingen 
gehouden worden en de links-rechts-verdeling snap 
ik nu na een jaar maatschappijleer ook, eerder niet.” 
(Roos, havo 4 – taalkundig netjes gemaakt.)

Wat heeft Seneca u te bieden?

Seneca biedt lesmethoden voor maatschappijleer en 
maatschappijwetenschappen op verschillende niveaus. 
Met onze les- en opdrachtenboeken willen wij de 
leerlingen kennis en vaardigheden geven die ze nodig 
hebben om (als democratische burgers) hun plek in te 
nemen in de maatschappij. Ons motto luidt: niet stampen, 
maar denken.

Seneca is er niet alleen voor de leerlingen. Wij zijn er ook 
voor u, de docent. We bieden hulpmiddelen, waaronder 
digitale, maar ook simulatie- en rollenspellen en fi lmpjes 
die onze vakken versterken. 
Kenmerkend voor Seneca is dat we echt luisteren naar uw 
ideeën om het vak en de methode te verbeteren. 

Seneca bestellen?
De methode maatschappijleer voor de havo bestaat uit een lesboek en een 
opdrachtenboek. Een opdrachtenboek is verhuurbaar. Dat betekent dat het fraai uitgevoerd 
kan worden en toch laaggeprijsd kan blijven. Een opdrachtenboek is geen werkboek dat elk 
jaar wordt weg gegooid maar een full-colour en volwaardig boek dat met net zoveel zorg 
is samengesteld als het lesboek. Seneca heeft goed gekeken naar methoden van andere 
vakken en is – samen met de boekenleveranciers – tot deze oplossing gekomen. 

Seneca maatschappijleer havo lesboek 4e Editie, ISBN 9789492716002
Seneca maatschappijleer havo opdrachtenboek 4e Editie, 9789492716019

www.maatschappij-leer.nl 

Door erover na te denken en erover te praten leert de leerling de eigen idealen kennen. 
Ze zien dat  iedereen op zoek is naar geluk, levensvoldoening. Dat is voor iedereen hetzelfde. 
Alleen verschillen de factoren die de voldoening, het geluk, bepalen enigszins tussen de 
verschillende personen en culturen. Dat zie je om je heen in de klas, de groepen waarin jij je 
bevindt, maar dat zie je ook terug in de grotere samenlevingsvormen. 
Zo draait veel om geluk.

E.L. Schra en M.C. Veldman
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Inwoners van Scandinavische landen scoren vaak hoog als het gaat om geluk. Ook 
Nederland doet het op die ranglijsten vaak goed. Arme landen of landen met een dictator 
doen het daarentegen minder goed. Seneca kiest in deze methode maatschappijleer voor 
maatschappelijk geluk als rode draad. 

De eerste drie hoofdstukken zijn bedoeld als basis voor de havoleerlingen. Met de bagage 
in die hoofdstukken kunnen leerlingen maatschappelijke problemen analyseren. Met behulp 
van de samenlevingsdilemma’s zijn ze bovendien in staat het debat nu en in de toekomst 
steeds terug te brengen tot de kern. De vier domeinen van maatschappijleer worden in 
hoofdstukken 4 tot en met 7 behandeld. Deze kennen een vergelijkbare opbouw en kunnen 
in willekeurige volgorde behandeld worden. In het laatste hoofdstuk komt de lijn van het 
maatschappelijk geluk samen in het meten ervan en de Europese samenwerking.

Seneca kiest voor een didactische lijn waarbij leerlingen worden uitgedaagd om te 
denken, niet om te stampen. Maatschappijleer is niet alleen ‘nuttig’ voor een schoolcijfer, 
maatschappijleer leert leerlingen belangrijke zaken over politieke en samenleving voor hun 
leven. Daarom wordt de leerling een structuur aangeboden waarin de kennis en begrippen 
steeds terugkomen zodat het beklijft. 
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§ 6.2 Inrichting van 
de parlementaire democratie
In de Nederlandse geschiedenis is duidelijk te zien dat steeds meer mensen macht 
hebben gekregen. Waar vroeger alleen de stadhouder invloed had mogen nu bij 
verkiezingen alle mensen van 18 jaar en ouder laten horen wat zij willen. Soms zelfs 
uitgebreid met een referendum. Het antwoord op het machtsdilemma is in de loop 
der tijd dus steeds linkser geworden. Vroeger was het duidelijk daadkracht en nu 
is het ‘kiesrecht met inspraak’ geworden. De waarde kiesrecht is de basis voor de 
inrichting van de Nederlandse parlementaire democratie, met de bijbehorende 
wetten, instituties en instellingen. Die bespreken we in deze paragraaf.

Wetten
In Nederland is er een aparte wet gemaakt voor verkiezingen en de uitvoeringen 
ervan. Dat is de Kieswet. Hier bespreken we deze gedetailleerde wet niet maar wel de 
drie artikelen uit de Grondwet die te maken hebben met grondrechten. 
Bij een parlementaire democratie horen verkiezingen en daar hoort de waarde kiesrecht 
bij. Dat zie je terug in artikel 4. Er zijn twee verschillende vormen van dat recht:
- actief kiesrecht: het recht om te kiezen;
- passief kiesrecht: het recht om gekozen te worden.

inspraak           kiesrecht        daadkracht

          parlementaire democratie

Meer weten 
over de Kieswet?

Zie Online portal 6.2. 
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De samenstelling van het parlement wisselt per verkiezing. De mensen in de 
Tweede Kamer worden direct gekozen door het volk, bij de zogenaamde Tweede 
Kamerverkiezingen. De leden van de Eerste Kamer worden indirect gekozen. Het 
volk kiest de leden van de Provinciale Staten bij provinciale verkiezingen. Deze leden 
kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer, ook wel senatoren genoemd.

Politieke partijen spelen een belangrijke rol in de Nederlandse politiek. Hun ideologie 
is namelijk van invloed op de inrichting van het land. Zij bepalen welke wetten en 
instellingen er komen. Toch is het niet zo dat iedereen van een partij het altijd helemaal 
met elkaar eens is. 
 
Binnen politieke partijen zijn er verschillende standpunten. Soms zijn die verschillen 
in standpunten zo groot dat iemand uit een politieke partij stapt en een nieuwe partij 
begint. Zo stapte Wilders in 2004 uit de VVD en Kuzu en Öztürk in 2014 uit de PvdA 
omdat zij het niet eens waren met hun partij. Zij richtten hun eigen politieke partij op, 
respectievelijk de PVV en DENK.
 
Tweede macht: kabinet
De uitvoerende macht ligt in Nederland bij de regering of kabinet (we gebruiken in 
de vervolgtekst kabinet). Zij moet ervoor zorgen dat de wetten worden uitgevoerd. 
Als een meerderheid van de eerste macht een wet aanneemt moet het kabinet zorgen 
voor de uitvoering. Stel dat het parlement een wet aanneemt waarin staat dat vuurwerk 
verboden wordt en er met Oud en Nieuw alleen vuurwerkshows van professionals 
mogen zijn. Dat zou betekenen dat individuele mensen geen vuurwerk meer mogen 
kopen. Voordat dit zover is moet het uitgevoerd worden door het kabinet. Zij moeten 
ervoor zorgen dat burgers en verkopers van vuurwerk geïnformeerd worden en ook 
toezien op de naleving ervan.

Politieke partijen die samen een meerderheid hebben in het parlement vormen 
een coalitie. Partijen overleggen na een verkiezingsuitslag in het proces van 
coalitievorming vaak lang over zo’n samenwerking. Wat wil de ene partij juist wel en 
de andere juist niet? Dat proces duurt vaak maanden en aan het eind daarvan hebben 
ze een regeerakkoord. Politieke partijen die niet in de regering zitten horen vaak 
bij de oppositie. Een derde groep partijen hoort niet bij de coalitie en niet bij de 
oppositie. 
Zij geven ‘gedoogsteun’ aan de regering. Dat houdt in dat zij geen deel uitmaken van 
de coalitie maar dat zij het beleid ervan wel voor een groot deel steunen.  

Meer weten over 
politieke partijen?
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“Deze Seneca ziet er goed uit! Het is echt een verbetering die leerlingen waarderen. 
De teksten zijn prettiger, het leest veel fi jner en het is overzichtelijker. Leerlingen zullen hierdoor 

veel beter kunnen leren” 
(Willemieke van Ginkel, docent maatschappijleer en geschiedenis).

‘Niet stampen, maar denken’
Het credo van Seneca zal de meeste leerlingen aanspreken. Het leren van betekenisloze 
rijtjes is er niet bij in de lesstof van Seneca. Er wordt gewerkt aan het kennen van 
begrippen, het aanleren van basisinzichten en vervolgens het beter begrijpen van 
het actuele debat. Seneca doet daarmee recht aan de taxonomie van Bloom en de 
hogere denkvaardigheden. 
Door de uitdaging om de actuele lesstof te begrijpen en te bespreken leert de 
leerling hoe zijn of haar omgeving er uit ziet, hoe anderen denken en wordt de leerling 
uitgedaagd zijn/haar eigen standpunten goed te kunnen verwoorden.

De auteurs van Seneca, docenten maatschappij leer/
maatschappijwetenschappen die voor de klas staan, 
willen dat de leerlingen de lesstof snel en eenvoudig 
kunnen begrijpen en toe kunnen passen.

Lennart Schra, auteur (rechts op de foto):
“In dit nieuwe boek zetten we de vraag:  ‘Wat is 
maatschappelijk geluk’ centraal. Als auteurs èn docenten 
willen we dat leerlingen hierover gaan nadenken. 

In elk hoofdstuk staat een maatschappelijk dilemma 
centraal. Door de leerling basiskennis aan te reiken 
weet hij/zij waar de discussies over gaan en kan de 
leerling een eigen standpunt innemen. Seneca is samen 
met de DebatUnie bezig met het ontwikkelen van een 
debatvaardighedenlijn.  
Onze insteek is dat leerlingen gaan nadenken over de 
vraag welke waarden een samenleving moet hebben 
om een gelukkige samenleving te zijn, maar ook welke 
waarden de leerling zelf belangrijk vindt.”

Marco Veldman, auteur (links op de foto):
“Ons nieuwste boek heeft een frisse, moderne 
vormgeving gekregen. We werken aan de hand 
van de ervaren Seneca-lijn waarbij de leerlingen de 
basisbegrippen leren, in staat zijn om eenvoudige 
analyses te maken en daardoor de aangeboden 
informatie kunnen begrijpen.

Het gaat niet om de rijtjes en feitjes maar om het 
toepassen van begrippen in actuele onderwerpen. 
Zo leert de leerling niet voor de volgende toets maar 
voor het leven.”

§ 1.2 Dilemma’s

Mensen voelen zich waarschijnlijk 
ongelukkiger in een onveilige situatie 
met weinig geld en tijd dan in een 
situatie waarin zij veel geld, tijd en 
vrijheid hebben. Het is voor het geluk 
van mensen wenselijk dat hun belangen 
en waarden zoveel mogelijk gerealiseerd 
worden. Maar niet iedereen is in de 
positie om de waarden en belangen 
te realiseren. Ook jij niet. Jij moet daar 
soms ook keuzes in maken.

Dilemma’s 
Als jij het bijvoorbeeld belangrijk 
vindt dat mensen eerlijk zijn (waarde 
eerlijkheid) dan zal je moeten bedenken 
wat je doet als: 
- je bij een toets de kans krijgt om af te 
kijken bij een buurman-/vrouw die heel 
goed  is in het vak; 
- je in de winkel € 20,- terugkrijgt van de 
caissière in plaats van € 10,-?

§ 5.2 Inrichting pluriforme samenleving
 

Nederland heeft niet altijd diversiteit of 
pluriformiteit als ‘antwoord’ gegeven op 
het cultuurdilemma. Maar een duidelijke 
keuze voor eenheid is er op nationaal 
niveau ook nooit echt geweest. De 
laatste jaren klinkt wel vaker de oproep 
dat het beter is voor het geluk van 
Nederland om te kiezen voor eenheid. 
Toch blijft de waarde pluriformiteit de 
basis van de Nederlandse inrichting 
van de samenleving. In deze paragraaf 
komen wetten, instituties en instellingen 
aan bod bij het Nederlandse antwoord 
op het cultuurdilemma.

 

§ 5.4 Politieke partijen en samenleving

Veel mensen in het land deden aangifte 
tegen Geert Wilders omdat hij hen 
beledigd had of omdat ze vonden dat 
hij aanzette tot haat en discriminatie. Dit 
naar aanleiding van de vraag van Geert 
Wilders tijdens een bijeenkomst van 
de PVV of de mensen ‘meer of minder 
Marokkanen wilden’.

De aangiften mondden uit in een 
rechtszaak die bijna twee jaar duurde. 
Het debat en de rechtszaak over ‘minder, 
minder’ horen bij het cultuurdilemma. 
De ene actor kiest meer voor eenheid, 
de andere voor pluriformiteit of 
diversiteit. GroenLinks en de PVV botsen 
behoorlijk bij dit dilemma en daarom 
bespreken we in deze paragraaf hun 
standpunten.
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§ 4.4 Politieke partijen en de verzorgingsstaat
‘Stop gratis inboedel voor asielzoekers’, ‘435 miljoen voor verpleegzorg goede stap’ en 
’Opheldering over vliegroutes’. Enkele uitspraken van politici over onderwerpen uit de 
verzorgingsstaat. Veel debatten in de Tweede Kamer gaan over het welzijnsdilemma. 
Blijkbaar willen zij de huidige inrichting veranderen om zo het maatschappelijk geluk 
nog verder te laten stijgen. Extreme partijen hebben geen zetels in het parlement en 
de politieke partijen kiezen dan ook niet “volledig voor” bestaanszekerheid of eigen 
verantwoordelijkheid. Zij kiezen voor solidariteit, maar dan vaak voor “solidariteit met 
bestaanszekerheid” of voor “solidariteit met eigen verantwoordelijkheid”. In deze 
paragraaf bespreken we standpunten van SP en VVD. We gebruiken daarvoor hun 
beginselprogramma’s. 

links      midden             rechts

bestaanszekerheid  solidariteit  eigen verantwoordelijkheid

 
 SP
Wie niet in staat is betaald werk te 
verrichten, of daarvan vrijgesteld 
is, moet aanspraak kunnen 
maken op een gegarandeerde 
bestaanszekerheid, die het mogelijk 
maakt volwaardig deel te nemen aan 
de samenleving. Het belastingstelsel 
moet bijdragen aan een herverdeling 
van de rijkdom, waarbij de sterkste 
schouders de zwaarste lasten dragen. 
Dat vereist een sterk progressief 
belastingstelsel op inkomen, 
vermogens, (vermogens)winst en 
erfenissen.’ 

VVD
Iedereen heeft de  verantwoordelijkheid 
in zijn eigen levensonderhoud te 
voorzien. Wie daar niet in slaagt, kan 
een beroep doen op de overheid. 
Ondersteuning door de overheid is 
tijdelijk en is erop gericht dat mensen zo 
snel mogelijk weer aan het werk kunnen. 
Belastingheffing is onvermijdelijk. 
Maar de belastingdruk wordt zo laag 
mogelijk gehouden, zodat hardwerkend 
Nederland zoveel mogelijk van het 
verdiende geld naar eigen keuze kan 
besteden. De vrije marktorde is in 
economische zin de uitdrukking van het 
liberale uitgangspunt dat het individu 
zoveel mogelijk naar eigen keuze over 
zijn lot moet kunnen beschikken.’

Meer weten over 
beginselprogramma’s 

van partijen?
Zie online portal 4.4.

Meer standpunten? 
Zie opdrachten.

 www.maatschappij-leer.nl Seneca • 97

Vijfde macht: massamedia
Massamedia dragen een boodschap over aan een groot publiek. Voorbeelden 
zijn tv, radio, kranten, weekbladen, internet en de sociale media. Massamedia zijn 
belangrijk voor het individu, de samenleving en democratie. Voor de eerste twee 
hebben massamedia functies als informeren, amuseren, socialiseren en binden. Voor 
de democratie zijn de volgende functies belangrijk: 
- informatie: kennis over actuele maatschappelijke problemen;
- spreekbuis: actoren kunnen hun mening geven via de massamedia;
- agenda: journalisten doen onderzoek en/of brengen dit naar buiten. Politici 
 worden dan gedwongen het onderwerp op de agenda te plaatsen en er een 
 besluit over te nemen;
- commentaar: het weergeven van hun eigen visie (door de massamedia);
- waakhond: massamedia controleren andere actoren, als regering, bekende 
 personen en bedrijven.
Door deze functies spelen de massamedia een belangrijke rol in de democratie. 
Daarom worden ze de vijfde macht genoemd. 

Zesde macht: externe adviseurs en lobbygroepen 
Bij het ontwikkelen van beleid krijgt de uitvoerende macht niet alleen steun van 
ambtenaren. Ook veel externe adviesbureaus worden ingehuurd door de overheid. 
Deze bureaus hebben veel expertise en worden door politici vaak gebruikt om 
onderzoek te doen. In Nederland wordt er naar verhouding veel gebruik gemaakt 
van externe adviseurs. In het onderwijs wordt bijvoorbeeld ongeveer een miljard 
euro besteed aan onderwijsbureaus. Daarmee hebben externe adviseurs veel invloed 
gekregen en worden zij zodoende als zesde macht bestempeld.

Soms worden ook lobbygroepen tot de zesde macht gerekend. Dit zijn groepen die 
in de wandelgangen (‘de lobby’) invloed uitoefenen op politici. Lobbyen is op een 
informele manier proberen mensen met formele macht te beïnvloeden. Dit gebeurt 
dus niet in een officiële vergadering maar achter de schermen. Vooral in de VS wordt 
veel gelobbyd door honderden organisaties. Bedrijven financieren daar bijvoorbeeld 
een deel van verkiezingscampagnes van kandidaten voor het presidentschap van 
de VS. Maar ook in Nederland en bij de EU in Brussel zijn veel lobbygroepen te 
vinden: van het lobbyen voor landbouwsubsidies tot meer economische vrijheid voor 
softwarebedrijven. 

Leg uit dat media 
vroeger een andere 

invloed hadden dan nu. 

§ 4.4 Politieke partijen en de verzorgingsstaat
‘Stop gratis inboedel voor asielzoekers’, ‘435 miljoen voor verpleegzorg goede stap’ en 
’Opheldering over vliegroutes’. Enkele uitspraken van politici over onderwerpen uit de 

In de kantlijn staan verwijzingen 
naar plekken waar leerlingen extra 
informatie kunnen vinden.

-
-

-
-

Door deze functies spelen de massamedia een belangrijke rol in de democratie. 

Blijkbaar willen zij de huidige inrichting veranderen om zo het maatschappelijk geluk 
nog verder te laten stijgen. Extreme partijen hebben geen zetels in het parlement en 
de politieke partijen kiezen dan ook niet “volledig voor” bestaanszekerheid of eigen 
verantwoordelijkheid. Zij kiezen voor solidariteit, maar dan vaak voor “solidariteit met 
bestaanszekerheid” of voor “solidariteit met eigen verantwoordelijkheid”. In deze 
paragraaf bespreken we standpunten van SP en VVD. We gebruiken daarvoor hun 

Schema’s helpen leerlingen te zien 
welke samenhang er is in het debat 
over een dilemma.

Massamedia dragen een boodschap over aan een groot publiek. Voorbeelden 
zijn tv, radio, kranten, weekbladen, internet en de sociale media. Massamedia zijn 
belangrijk voor het individu, de samenleving en democratie. Voor de eerste twee 
hebben massamedia functies als informeren, amuseren, socialiseren en binden. Voor 

Teksten zijn kort en kernachtig en 
prettig leesbaar. Een leerling snapt 
de kern en begrijpt meer.

een deel van verkiezingscampagnes van kandidaten voor het presidentschap van 
de VS. Maar ook in Nederland en bij de EU in Brussel zijn veel lobbygroepen te 
vinden: van het lobbyen voor landbouwsubsidies tot meer economische vrijheid voor 

Foto’s zijn niet alleen fraai maar 
worden ook ingezet om bij te 
dragen aan de leerzaamheid.

Seneca • 63Toepasselijke standpunten van 
politieke partijen maken een 
abstract dilemma tot een concreet 
debat. 

De unieke samenhang in 
Seneca: van basisbegrippen 
zoals dilemma’s naar 
domeinhoofdstukken zoals de 
pluriforme samenleving . Zo 
worden de inrichting van de 
samenleving en het debat er over 
een stuk begrijpelijker.
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“Deze Seneca ziet er goed uit! Het is echt een verbetering die leerlingen waarderen. 
De teksten zijn prettiger, het leest veel fi jner en het is overzichtelijker. Leerlingen zullen hierdoor 

veel beter kunnen leren” 
(Willemieke van Ginkel, docent maatschappijleer en geschiedenis).

‘Niet stampen, maar denken’
Het credo van Seneca zal de meeste leerlingen aanspreken. Het leren van betekenisloze 
rijtjes is er niet bij in de lesstof van Seneca. Er wordt gewerkt aan het kennen van 
begrippen, het aanleren van basisinzichten en vervolgens het beter begrijpen van 
het actuele debat. Seneca doet daarmee recht aan de taxonomie van Bloom en de 
hogere denkvaardigheden. 
Door de uitdaging om de actuele lesstof te begrijpen en te bespreken leert de 
leerling hoe zijn of haar omgeving er uit ziet, hoe anderen denken en wordt de leerling 
uitgedaagd zijn/haar eigen standpunten goed te kunnen verwoorden.

De auteurs van Seneca, docenten maatschappij leer/
maatschappijwetenschappen die voor de klas staan, 
willen dat de leerlingen de lesstof snel en eenvoudig 
kunnen begrijpen en toe kunnen passen.

Lennart Schra, auteur (rechts op de foto):
“In dit nieuwe boek zetten we de vraag:  ‘Wat is 
maatschappelijk geluk’ centraal. Als auteurs èn docenten 
willen we dat leerlingen hierover gaan nadenken. 

In elk hoofdstuk staat een maatschappelijk dilemma 
centraal. Door de leerling basiskennis aan te reiken 
weet hij/zij waar de discussies over gaan en kan de 
leerling een eigen standpunt innemen. Seneca is samen 
met de DebatUnie bezig met het ontwikkelen van een 
debatvaardighedenlijn.  
Onze insteek is dat leerlingen gaan nadenken over de 
vraag welke waarden een samenleving moet hebben 
om een gelukkige samenleving te zijn, maar ook welke 
waarden de leerling zelf belangrijk vindt.”

Marco Veldman, auteur (links op de foto):
“Ons nieuwste boek heeft een frisse, moderne 
vormgeving gekregen. We werken aan de hand 
van de ervaren Seneca-lijn waarbij de leerlingen de 
basisbegrippen leren, in staat zijn om eenvoudige 
analyses te maken en daardoor de aangeboden 
informatie kunnen begrijpen.

Het gaat niet om de rijtjes en feitjes maar om het 
toepassen van begrippen in actuele onderwerpen. 
Zo leert de leerling niet voor de volgende toets maar 
voor het leven.”

§ 1.2 Dilemma’s

Mensen voelen zich waarschijnlijk 
ongelukkiger in een onveilige situatie 
met weinig geld en tijd dan in een 
situatie waarin zij veel geld, tijd en 
vrijheid hebben. Het is voor het geluk 
van mensen wenselijk dat hun belangen 
en waarden zoveel mogelijk gerealiseerd 
worden. Maar niet iedereen is in de 
positie om de waarden en belangen 
te realiseren. Ook jij niet. Jij moet daar 
soms ook keuzes in maken.

Dilemma’s 
Als jij het bijvoorbeeld belangrijk 
vindt dat mensen eerlijk zijn (waarde 
eerlijkheid) dan zal je moeten bedenken 
wat je doet als: 
- je bij een toets de kans krijgt om af te 
kijken bij een buurman-/vrouw die heel 
goed  is in het vak; 
- je in de winkel € 20,- terugkrijgt van de 
caissière in plaats van € 10,-?

§ 5.2 Inrichting pluriforme samenleving
 

Nederland heeft niet altijd diversiteit of 
pluriformiteit als ‘antwoord’ gegeven op 
het cultuurdilemma. Maar een duidelijke 
keuze voor eenheid is er op nationaal 
niveau ook nooit echt geweest. De 
laatste jaren klinkt wel vaker de oproep 
dat het beter is voor het geluk van 
Nederland om te kiezen voor eenheid. 
Toch blijft de waarde pluriformiteit de 
basis van de Nederlandse inrichting 
van de samenleving. In deze paragraaf 
komen wetten, instituties en instellingen 
aan bod bij het Nederlandse antwoord 
op het cultuurdilemma.

 

§ 5.4 Politieke partijen en samenleving

Veel mensen in het land deden aangifte 
tegen Geert Wilders omdat hij hen 
beledigd had of omdat ze vonden dat 
hij aanzette tot haat en discriminatie. Dit 
naar aanleiding van de vraag van Geert 
Wilders tijdens een bijeenkomst van 
de PVV of de mensen ‘meer of minder 
Marokkanen wilden’.

De aangiften mondden uit in een 
rechtszaak die bijna twee jaar duurde. 
Het debat en de rechtszaak over ‘minder, 
minder’ horen bij het cultuurdilemma. 
De ene actor kiest meer voor eenheid, 
de andere voor pluriformiteit of 
diversiteit. GroenLinks en de PVV botsen 
behoorlijk bij dit dilemma en daarom 
bespreken we in deze paragraaf hun 
standpunten.
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§ 4.4 Politieke partijen en de verzorgingsstaat
‘Stop gratis inboedel voor asielzoekers’, ‘435 miljoen voor verpleegzorg goede stap’ en 
’Opheldering over vliegroutes’. Enkele uitspraken van politici over onderwerpen uit de 
verzorgingsstaat. Veel debatten in de Tweede Kamer gaan over het welzijnsdilemma. 
Blijkbaar willen zij de huidige inrichting veranderen om zo het maatschappelijk geluk 
nog verder te laten stijgen. Extreme partijen hebben geen zetels in het parlement en 
de politieke partijen kiezen dan ook niet “volledig voor” bestaanszekerheid of eigen 
verantwoordelijkheid. Zij kiezen voor solidariteit, maar dan vaak voor “solidariteit met 
bestaanszekerheid” of voor “solidariteit met eigen verantwoordelijkheid”. In deze 
paragraaf bespreken we standpunten van SP en VVD. We gebruiken daarvoor hun 
beginselprogramma’s. 

links      midden             rechts

bestaanszekerheid  solidariteit  eigen verantwoordelijkheid

 
 SP
Wie niet in staat is betaald werk te 
verrichten, of daarvan vrijgesteld 
is, moet aanspraak kunnen 
maken op een gegarandeerde 
bestaanszekerheid, die het mogelijk 
maakt volwaardig deel te nemen aan 
de samenleving. Het belastingstelsel 
moet bijdragen aan een herverdeling 
van de rijkdom, waarbij de sterkste 
schouders de zwaarste lasten dragen. 
Dat vereist een sterk progressief 
belastingstelsel op inkomen, 
vermogens, (vermogens)winst en 
erfenissen.’ 

VVD
Iedereen heeft de  verantwoordelijkheid 
in zijn eigen levensonderhoud te 
voorzien. Wie daar niet in slaagt, kan 
een beroep doen op de overheid. 
Ondersteuning door de overheid is 
tijdelijk en is erop gericht dat mensen zo 
snel mogelijk weer aan het werk kunnen. 
Belastingheffing is onvermijdelijk. 
Maar de belastingdruk wordt zo laag 
mogelijk gehouden, zodat hardwerkend 
Nederland zoveel mogelijk van het 
verdiende geld naar eigen keuze kan 
besteden. De vrije marktorde is in 
economische zin de uitdrukking van het 
liberale uitgangspunt dat het individu 
zoveel mogelijk naar eigen keuze over 
zijn lot moet kunnen beschikken.’

Meer weten over 
beginselprogramma’s 

van partijen?
Zie online portal 4.4.

Meer standpunten? 
Zie opdrachten.
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Vijfde macht: massamedia
Massamedia dragen een boodschap over aan een groot publiek. Voorbeelden 
zijn tv, radio, kranten, weekbladen, internet en de sociale media. Massamedia zijn 
belangrijk voor het individu, de samenleving en democratie. Voor de eerste twee 
hebben massamedia functies als informeren, amuseren, socialiseren en binden. Voor 
de democratie zijn de volgende functies belangrijk: 
- informatie: kennis over actuele maatschappelijke problemen;
- spreekbuis: actoren kunnen hun mening geven via de massamedia;
- agenda: journalisten doen onderzoek en/of brengen dit naar buiten. Politici 
 worden dan gedwongen het onderwerp op de agenda te plaatsen en er een 
 besluit over te nemen;
- commentaar: het weergeven van hun eigen visie (door de massamedia);
- waakhond: massamedia controleren andere actoren, als regering, bekende 
 personen en bedrijven.
Door deze functies spelen de massamedia een belangrijke rol in de democratie. 
Daarom worden ze de vijfde macht genoemd. 

Zesde macht: externe adviseurs en lobbygroepen 
Bij het ontwikkelen van beleid krijgt de uitvoerende macht niet alleen steun van 
ambtenaren. Ook veel externe adviesbureaus worden ingehuurd door de overheid. 
Deze bureaus hebben veel expertise en worden door politici vaak gebruikt om 
onderzoek te doen. In Nederland wordt er naar verhouding veel gebruik gemaakt 
van externe adviseurs. In het onderwijs wordt bijvoorbeeld ongeveer een miljard 
euro besteed aan onderwijsbureaus. Daarmee hebben externe adviseurs veel invloed 
gekregen en worden zij zodoende als zesde macht bestempeld.

Soms worden ook lobbygroepen tot de zesde macht gerekend. Dit zijn groepen die 
in de wandelgangen (‘de lobby’) invloed uitoefenen op politici. Lobbyen is op een 
informele manier proberen mensen met formele macht te beïnvloeden. Dit gebeurt 
dus niet in een officiële vergadering maar achter de schermen. Vooral in de VS wordt 
veel gelobbyd door honderden organisaties. Bedrijven financieren daar bijvoorbeeld 
een deel van verkiezingscampagnes van kandidaten voor het presidentschap van 
de VS. Maar ook in Nederland en bij de EU in Brussel zijn veel lobbygroepen te 
vinden: van het lobbyen voor landbouwsubsidies tot meer economische vrijheid voor 
softwarebedrijven. 

Leg uit dat media 
vroeger een andere 

invloed hadden dan nu. 

§ 4.4 Politieke partijen en de verzorgingsstaat
‘Stop gratis inboedel voor asielzoekers’, ‘435 miljoen voor verpleegzorg goede stap’ en 
’Opheldering over vliegroutes’. Enkele uitspraken van politici over onderwerpen uit de 

In de kantlijn staan verwijzingen 
naar plekken waar leerlingen extra 
informatie kunnen vinden.

-
-

-
-

Door deze functies spelen de massamedia een belangrijke rol in de democratie. 

Blijkbaar willen zij de huidige inrichting veranderen om zo het maatschappelijk geluk 
nog verder te laten stijgen. Extreme partijen hebben geen zetels in het parlement en 
de politieke partijen kiezen dan ook niet “volledig voor” bestaanszekerheid of eigen 
verantwoordelijkheid. Zij kiezen voor solidariteit, maar dan vaak voor “solidariteit met 
bestaanszekerheid” of voor “solidariteit met eigen verantwoordelijkheid”. In deze 
paragraaf bespreken we standpunten van SP en VVD. We gebruiken daarvoor hun 

Schema’s helpen leerlingen te zien 
welke samenhang er is in het debat 
over een dilemma.

Massamedia dragen een boodschap over aan een groot publiek. Voorbeelden 
zijn tv, radio, kranten, weekbladen, internet en de sociale media. Massamedia zijn 
belangrijk voor het individu, de samenleving en democratie. Voor de eerste twee 
hebben massamedia functies als informeren, amuseren, socialiseren en binden. Voor 

Teksten zijn kort en kernachtig en 
prettig leesbaar. Een leerling snapt 
de kern en begrijpt meer.

een deel van verkiezingscampagnes van kandidaten voor het presidentschap van 
de VS. Maar ook in Nederland en bij de EU in Brussel zijn veel lobbygroepen te 
vinden: van het lobbyen voor landbouwsubsidies tot meer economische vrijheid voor 

Foto’s zijn niet alleen fraai maar 
worden ook ingezet om bij te 
dragen aan de leerzaamheid.
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