Niet stampen, maar denken.

Advies aanschaf leermiddelen Seneca maatschappijwetenschappen
Het is voor docenten vaak lastig om door de bomen het bos te zien als het gaat om het invullen van
de boekenlijst. Daarom willen we u graag helpen door de leermiddelen helder op een rijtje te
zetten. Kies hieronder de situatie die voor u van toepassing is. Mochten onze adviezen vragen
oproepen, neem dan contact met ons op.
Kosten zijn vaak lager of vergelijkbaar met andere methoden en uitgeverijen.
Maatschappijwetenschappen verdient een serieuze en aantrekkelijke methode.

Voor de docent (optioneel)
Voor de docent is het zeer nuttig om de jaarlijkse licentie voor de toegang tot de Community en
Toetsenbank te verkrijgen. Deze kan alleen besteld worden rechtstreeks via de uitgever:
www.seneca.nu/winkel. Kosten op het moment van schrijven: €49,50 voor 1-3 docenten per jaar. U
krijgt dan de beschikking over (actuele) toetsopgaven, powerpoints, de antwoorden bij het
opdrachtenboek en werkvormen zoals simulatiespelen, activerende of praktische opdrachten.

Inleiding maatschappijwetenschappen
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Figuur 1: Voor vwo verschijnt dit in drie uitgaven: per leerjaar een les- en opdrachtenboek.

Inleiding maatschappijwetenschappen
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Figuur 2: Voor havo verschijnt de methode in twee uitgaven (per leerjaar een les - en opdrachtenboek), waarbij ‘Inleiding
maatschappijwetenschappen’ en ‘Veranderingen in samenlevingen’ in het eerste deel verschijnt.


Gedetailleerde informatie over welke eindtermen waar te vinden zijn: http://www.seneca.nu/inhoudsopgavemaatschappijwetenschappen/
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Boeken
Bij Seneca ontwikkelen we eerst boeken en dan digitale leermiddelen, maar bij het ontwikkelen en
ontwerpen van de methode denken we in lessen en didactische structuren. De boeken hebben een
frisse moderne uitstraling en nodigen daarom uit om te lezen. Begrippen zijn helder aangegeven en
de kernconcepten hebben extra aandacht gekregen middels een kleurenlogo dat past bij het stuk
‘gereedschap’. Schema’s vatten tekst samen voor betekenisgerichte leerlingen. Veel toegevoegde
foto’s kennen een onderschrift met een tekst voor de leerlingen die toepassingsgericht denken.

Havo4 boeken maatschappijwetenschappen
Voor havo4 is het lesboek en opdrachtenboek deel 1 een vereiste en de leerhulp sterk aan te
bevelen. De boeken zijn te huren via de boekenleveranciers. De leerhulp dient de leerling bij zich te
houden t/m het eindexamen. Dit is een overzicht van de kernconcepten inclusief definities.
Hieronder een overzicht voor havo4:
TITEL

Huurprijs(*)

ISBN

Seneca maatschappijwetenschappen havo deel 1: inleiding en verandering

€

14,99

9789081292368

Seneca maatschappijwetenschappen havo opdrachtenboek deel 1

€

10,50

9789081292382

Leerhulp

€

1,75

9789492630193

(*) Onder voorbehoud van fouten. De huurprijs is gebaseerd op een goede inschatting van wat uw school met
boekenleveranciers Iddink of Van Dijk afspreekt. Het is de prijs per leerling per jaar. Hoewel de genoemde prijs een
prima richtlijn is, kunt u hier uiteraard geen rechten aan ontlenen. De leerhulp is niet verhuurbaar.

Havo5 boeken maatschappijwetenschappen
Leverbaar vanaf 2018/19. Voor havo5 is het lesboek en opdrachtenboek deel 2. De prijs ligt lager
dan bij havo4, omdat in havo4 alle kernconcepten zijn aangeleerd en het bij havo5 voornamelijk
gaat om oefenen met eindtermen en contexten:
TITEL

Huurprijs(*)

ISBN

Seneca maatschappijwetenschappen havo deel 2: de 21e eeuw

€

9,50

9789492630131

Seneca maatschappijwetenschappen havo opdrachtenboek deel 2

€

7,50

9789492630001

Leerhulp

Reeds in bezit

(*) Onder voorbehoud van fouten. De huurprijs is gebaseerd op een goede inschatting van wat uw school met
boekenleveranciers Iddink of Van Dijk afspreekt. Het is de prijs per leerling per jaar. Hoewel de genoemde prijs een
prima richtlijn is, kunt u hier uiteraard geen rechten aan ontlenen. De leerhulp is niet verhuurbaar.

Totale prijs van de methode havo: slechts € 22,72 per leerling per jaar.

Vwo4 boeken maatschappijwetenschappen
Voor vwo4 is het lesboek en opdrachtenboek deel 1 een vereiste en de leerhulp sterk aan te
bevelen. De boeken zijn te huren via de boekenleveranciers. De leerhulp dient de leerling bij zich te
houden t/m het eindexamen. Dit is een overzicht van de kernconcepten inclusief definities.
Hieronder een overzicht voor vwo4:
TITEL

Huurprijs(*)

ISBN

Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 1: inleiding

€

9,50

9789081292375

Seneca maatschappijwetenschappen vwo opdrachtenboek deel 1

€

7,50

9789081292399

Leerhulp

€

1,75

9789492630193

(*) Onder voorbehoud van fouten. De huurprijs is gebaseerd op een goede inschatting van wat uw school met
boekenleveranciers Iddink of Van Dijk afspreekt. Het is de prijs per leerling per jaar. Hoewel de genoemde prijs een
prima richtlijn is, kunt u hier uiteraard geen rechten aan ontlenen. De leerhulp is niet verhuurbaar.

Vwo5 boeken maatschappijwetenschappen
Leverbaar vanaf 2018/19. Voor vwo5 is het lesboek en opdrachtenboek deel 2 een vereiste:
TITEL

Huurprijs(*)

ISBN

Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 2: verandering

€

9,50

9789492630124

Seneca maatschappijwetenschappen vwo opdrachtenboek deel 2

€

7,50

9789492630018

Leerhulp

Reeds in bezit

(*) Onder voorbehoud van fouten. De huurprijs is gebaseerd op een goede inschatting van wat uw school met
boekenleveranciers Iddink of Van Dijk afspreekt. Het is de prijs per leerling per jaar. Hoewel de genoemde prijs een
prima richtlijn is, kunt u hier uiteraard geen rechten aan ontlenen. De leerhulp is niet verhuurbaar.

Vwo6 boeken maatschappijwetenschappen
Leverbaar vanaf 2019/20. Voor vwo6 is het lesboek en opdrachtenboek deel 3 een vereiste:
TITEL

Huurprijs(*)

ISBN

Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 3: de 21e eeuw

€

9,50

9789492630025

Seneca maatschappijwetenschappen vwo opdrachtenboek deel 3

€

7,50

9789492630032

Leerhulp

Reeds in bezit

(*) Onder voorbehoud van fouten. De huurprijs is gebaseerd op een goede inschatting van wat uw school met
boekenleveranciers Iddink of Van Dijk afspreekt. Het is de prijs per leerling per jaar. Hoewel de genoemde prijs een
prima richtlijn is, kunt u hier uiteraard geen rechten aan ontlenen. De leerhulp is niet verhuurbaar.

Totale prijs van de methode vwo: slechts € 17,98 per leerling per jaar.

Digitale leermiddelen havo
Uw school kan korting ontvangen op de digitale methode als het lesboek+opdrachtenboek worden afgenomen (een
zogeheten combinatiepakket). Bestellingen voor boeken kunt u via de boekenleveranciers doen. De lagere prijs voor de
digitale methode kan alleen via een bestelling bij de uitgever. Ga naar onze webshop op www.senecame.nl
Kortingsprijzen staan hieronder vermeld in groen en zijn incl. BTW en excl. verzendkosten voor de vouchers.

Als u gebruik wilt maken van iPads of laptops, kunt u hieronder een keuze maken voor digitale
leermiddelen. We maken onderscheid tussen iPad gebruik en andere devices. Als sommige van uw
leerlingen iPads gebruiken en andere leerlingen andere devices, kies dan voor de BYOD digitale
methode. Een leerling die een iPad gebruikt, dient na het invoeren van de licentiecode aan te geven
dat hij/zij gebruik wil maken van het iBook. Zal duidelijk aangegeven bij het invoeren.
Kosten zijn per leerling per jaar, m.u.v. de eenmalige aanschaf van de leerhulp.

Havo4 iPads maatschappijwetenschappen
Als u in havo4 iPads gebruikt, kunt u volstaan met het aanschaffen van de leerhulp en de licentie
voor het downloaden van het iBook. Dit iBook is geoptimaliseerd voor de iPad en bevat theorie en
opdrachten. Opdrachten kunnen worden verzameld en beoordeeld door u als docent. We werken
hierin samen met Apple en met BookWidgets.
De licenties zijn te bestellen via de boekenleveranciers. De leerhulp dient de leerling bij zich te
houden t/m het eindexamen. Dit is een overzicht van de kernconcepten inclusief definities.
Hieronder een overzicht voor havo4 iPad gebruik:
TITEL
Jaarlicentie Seneca maatschappijwetenschappen havo deel 1 iBook
(theorie+opdrachten)

Licentieprijs
€
27,95
(19,95)

ISBN
9789492630148

Leerhulp

€

9789492630193

2,95

Vanaf 2018/19 is ook deel 2 iBook beschikbaar. Deze kost €17,95 per leerling per jaar.

Havo4 digitale methode maatschappijwetenschappen BYOD (m.u.v. iPads)
Als u in havo4 laptops gebruikt, kunt u volstaan met het aanschaffen van de leerhulp en de licentie
voor toegang tot de digitale methode. Deze bevat theorie en opdrachten. Opdrachten kunnen
worden verzameld en beoordeeld door u als docent. We werken samen met BookWidgets. LET OP:
het is niet mogelijk de digitale methode BYOD te gebruiken met een iPad. Wel met andere devices.
De licenties zijn te bestellen via de boekenleveranciers. De leerhulp dient de leerling bij zich te
houden t/m het eindexamen. Dit is een overzicht van de kernconcepten inclusief definities.
Hieronder een overzicht voor havo4 digitaal:
TITEL
Jaarlicentie Seneca maatschappijwetenschappen havo deel 1 digitaal
(theorie+opdrachten)

Licentieprijs
€
29,95
(19,95)

ISBN
9789492630049

Leerhulp

€

9789492630193

2,95

Vanaf 2018/19 is ook deel 2 BYOD digitaal beschikbaar. Deze kost €19,95 per leerling per jaar.

Digitale leermiddelen vwo
Uw school kan korting ontvangen op de digitale methode als het lesboek+opdrachtenboek worden afgenomen (een
zogeheten combinatiepakket). Bestellingen voor boeken kunt u via de boekenleveranciers doen. De lagere prijs voor de
digitale methode kan alleen via een bestelling bij de uitgever. Ga naar onze webshop op www.senecame.nl
Kortingsprijzen staan hieronder vermeld in groen en zijn incl. BTW en excl. verzendkosten voor de vouchers.

Als u gebruik wilt of moet maken van iPads of laptops, kunt u hieronder een keuze maken voor
digitale leermiddelen. We maken onderscheid tussen iPad gebruik en andere devices. Als sommige
van uw leerlingen iPads gebruiken en andere leerlingen andere devices, kies dan voor de BYOD
digitale methode. Een leerling die een iPad gebruikt, dient na het invoeren van de licentiecode aan
te geven dat hij/zij gebruik wil maken van het iBook. Zal duidelijk aangegeven bij het invoeren.
Kosten zijn per leerling per jaar, m.u.v. de eenmalige aanschaf van de leerhulp.

Vwo4 iPads maatschappijwetenschappen
Als u in vwo4 iPads gebruikt, kunt u volstaan met het aanschaffen van de leerhulp en de licentie
voor het downloaden van het iBook. Dit iBook is geoptimaliseerd voor de iPad en bevat theorie en
opdrachten. Opdrachten kunnen worden verzameld en beoordeeld door u als docent. We werken
hierin samen met Apple en met BookWidgets.
De licenties zijn te bestellen via de boekenleveranciers. De leerhulp dient de leerling bij zich te
houden t/m het eindexamen. Dit is een overzicht van de kernconcepten inclusief definities.
Hieronder een overzicht voor vwo4 iPad gebruik:
TITEL
Jaarlicentie Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 1 iBook
(theorie+opdrachten)

Licentieprijs
€
17,95
(12,95)

ISBN
9789492630162

Leerhulp

€

9789492630193

2,95

Vanaf 2018/19 is ook deel 2 iBook beschikbaar. Deze kost €17,95. Deel 3 iBook is ook €17,95.

Vwo4 digitale methode maatschappijwetenschappen BYOD (m.u.v. iPads)
Als u in vwo4 laptops gebruikt, kunt u volstaan met het aanschaffen van de leerhulp en de licentie
voor toegang tot de digitale methode. Deze bevat theorie en opdrachten. Opdrachten kunnen
worden verzameld en beoordeeld door u als docent. We werken samen met BookWidgets. LET OP:
het is niet mogelijk de digitale methode BYOD te gebruiken met een iPad. Wel met andere devices.
De licenties zijn te bestellen via de boekenleveranciers. De leerhulp dient de leerling bij zich te
houden t/m het eindexamen. Dit is een overzicht van de kernconcepten inclusief definities.
Hieronder een overzicht voor vwo4 digitaal:
TITEL
Jaarlicentie Seneca maatschappijleer vwo deel 1 digitaal
(theorie+opdrachten)

Licentieprijs
€
19,95
(12,95)

ISBN
9789492630063

Leerhulp

€

9789492630193

2,95

Vanaf 2018/19 is ook deel 2 BYOD beschikbaar. Deze kost €19,95. Deel 3 BYOD is ook €19,95.

Niet stampen, maar denken.

Wat Seneca in de toekomst te bieden heeft
Een onderwijsmethode staat nooit stil. Vanaf 2018 zijn de nieuwe delen voor havo5 en vwo5
beschikbaar en uiterlijk begin 2019 het laatste deel voor vwo6. Deze boeken en digitale
leermiddelen zijn volop in ontwikkeling en enkele teksten zijn reeds klaar.
Na 2019 wordt nagedacht over de tweede, herziene druk die in schooljaar 2021/22 beschikbaar
moet zijn. Zo investeert Seneca in de doorlopende ondersteuning van het vak
maatschappijwetenschappen.

Meer informatie





Volledige catalogus
FAQ – veel gestelde vragen
Methodepagina incl. inzage
Voorbeeld digitale methoden
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