
waardenlogboek
SENECA 

HAVO

minder stampen, meer denken

Vernieuwde opdrachten bij 4e editie havo



MAATSCHAPPIJLEER
HAVO 

VERNIEUWDE OPDRACHTEN WAARDENLOGBOEK



Hoofdstuk 2
Geluk verschilt



7 • Seneca  www.maatschappij-leer.nl

§ 2.1 – Welk mensbeeld past bij jou? § 2.3 – Welke ideologie past bij jou?

Past jouw mensbeeld meer bij links of bij rechts denk je? Schrijf dit op.
Ga nu naar ‘havo hoofdstuk 2’ op www.maatschappij-leer.nl en 
maak daar de mensbeeldtest. 
Komt de uitslag overeen met je verwachting? Zo nee, hoe komt dat 
denk je?

§ 2.2 – Hoe denk je over…? 

Extreme groepen komen soms in het nieuws met hun acties. Het bezetten 
van een boerderij of een demonstratie met extreme uitspraken. Op de 
website www.maatschappij-leer.nl zie je voorbeelden (bij havo § 2.2).
Stel je voor dat jij zo iemand zou mogen interviewen. Wat zou je 
hem of haar dan willen vragen? 
Doe het als volgt:
1) Kies je voor iemand uit de demonstratie van Pegida of iemand van  
 de bezetting in Boxtel? Licht kort toe waarom.
2) Bedenk drie vragen die je zou stellen. Gebruik begrippen die je bij  
 maatschappijleer hebt geleerd in de vragen.
3) Bedenk bij elke vraag een antwoord die diegene zou kunnen geven.
4)  Zou je zelf met die actie mee willen doen? Waarom wel of niet? 
 Beschrijf dit kort in 5 regels.

Je hebt gelezen over allerlei ideologieën. Welke spreekt je het 
meest aan en waarom? Kijk ook nog eens terug naar je waarden 
(waardenlogboek § 1.1) en je mensbeeld (§ 2.1): komen die overeen 
met de ideologie die je het meest aanspreekt? Op welke punten 
wel of niet? Denk je dat je in de toekomst van mening hierover zult 
veranderen? Waarom? Wat moet er dan aan jou veranderen? 
Beschrijf dit in totaal in ongeveer 10 regels.

§2.4 – Welke partij past bij jou? (1)

Bij verkiezingen zijn er stemhulpen om mensen te laten zien welke 
politieke partij bij hun opvattingen past. In deze opdracht maak je 
er een, de Stemwijzer. Lever het volgende in:
1) Een printscreen van de uitslag
2) Komen de partijen die in de top3 staan overeen met de  
 waardenlogboekopdrachten over jouw ideologie (§ 2.3) , jouw mensbeeld  
 (§ 2.1) en jouw waarden (§ 1.1).

§ 2.5 – Welke partij past bij jou? (2)

Naast de Stemwijzer (waardenlogboekopdracht § 2.4) is het Kieskompas 
ook een belangrijk stemhulp. Maak nu deze test en lever het volgende in:
1) Een printscreen van de uitslag 
2) Komen de partijen die in de top3 staan overeen met de  
 waardenlogboekopdrachten over jouw ideologie (§ 2.3) , jouw  
 mensbeeld (§ 2.1) en jouw waarden (§ 1.1).
3) Komen de uitslagen van het Kieskompas en de Stemwijzer met  
 elkaar overeen of verschillen ze? Als ze verschillen, heb je een idee  
 hoe dat kan?
4) Trek een conclusie: als er vandaag verkiezingen waren en jij mocht  
 stemmen, op welke politieke partij zou je dan stemmen?
 

http://www.maatschappij-leer.nl
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