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Alle informatie over de Nederlandse politiek op een
overzichtelijke poster:
q
Wie zijn de ministers en van welke partij zijn ze?
q
Regering en kabinet
q
Links, rechts, progressief en conservatief
q
Scheiding der machten
q
Provincie en gemeente
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E. Schra, E. Olgers, M. Veldman,
Seneca: Eerste Editie voor vmbo.
Seneca, Harderwijk, 2012, ISBN 97890-812923-0-6, prijs € 39,75 (inclusief
uitgebreide docentenhandleiding en
toegang tot onlinetoetsmateriaal).
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“Niet voor de school, maar voor het leven leren wij”

De poster is gedrukt op A1-formaat en kost € 5,00 per
stuk. Daar komt € 6,75 aan portokosten bij om de poster(s)
in een koker te kunnen versturen.Methode voor Maatschappijleer
U kunt de poster bestellen via: bestel@prodemos.nl.
Seneca is ontwikkeld om leerlingen inzicht te geven in sociale en politieke processen. De
methode onderscheidt zich van veel andere methoden door het geven van een duidelijke
begrippenstructuur, in plaats van een thematische aanpak. Ook de spiraalsgewijze
opbouw, gekoppeld aan het ervaren van politieke processen door middel van rollenspelen,
maakt dit een uitstekende methode voor VMBO.
Seneca is een gezamenlijk geschreven methode van drs. A.A.J. Olgers, drs. E.L. Schra en
drs. M.C. Veldman.
Ton Olgers is afgestudeerd in sociale ethiek aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en is
leraaropleider maatschappijwetenschappen/ maatschappijleer aan de faculteit der Sociale
Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Lennart Schra is afgestudeerd in politicologie op een onderzoek naar politieke socialisatie
onder jongeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is docent
maatschappijwetenschappen en maatschappijleer aan het Johannes Fontanus College te
Barneveld.
Marco Veldman is afgestudeerd in politicologie op een onderzoek naar Huntingtons
theorie van botsende beschavingen aan de Rijks Universiteit te Leiden en is docent
maatschappijwetenschappen en maatschappijleer aan het Johannes Fontanus College te
Barneveld.
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Vermeld daarbij:
• Poster ‘Politiek in Nederland
• ISBN: 978-90-6473-455-7
• Aantal gewenste exemplaren
• Uw contactgegevens: naam, adres, woonplaats, e-mail,
telefoon nummer
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Niet stampen
maar denken
Douwe van Domselaar
Na een methode voor havo en vwo
brengt Seneca nu ook een methode
voor het vmbo op de markt.
Maatschappij & Politiek-redacteur en
vmbo-docent Douwe van Domselaar
bekijkt en bespreekt deze nieuwe
methode samen met een aantal toekomstige gebruikers: leerlingen uit
het derde jaar van het vmbo.
Het gezegde ‘het oog wil ook wat’ is
zeer toepasselijk voor deze vmbo-versie van Seneca. Het boek is kleurig en
er zijn nauwelijks pagina’s met louter
tekst terwijl het boek toch nergens te
glossy overkomt. De typische houding
van een vmbo-leerling ‘het moet er wel
een beetje aantrekkelijk uitzien, anders
maak ik het boek niet eens open’, wordt
er goed mee afgedekt. Volgens de
leerlingen ziet het er verzorgd uit. Het
boek heeft een harde kaft die niet snel
verbogen raakt, vouwt of lelijk wordt in
een rugzak.
Erg handig in deze methode, voor
zowel docent als leerling, is het
kleurgebruik. Uitleg van de stof heeft
altijd zwarte letters. De opdrachten
staan in oranje balken en belangrijke
zaken worden in een paars kader nog
eens samengevat. Wie even de moeite
neemt om de legenda in de inleiding
door te nemen, heeft daar direct plezier
van en kan snel met Seneca uit de
voeten.
In de docentenhandleiding wordt
duidelijk aangegeven welke stof voor
bb-leerlingen is bedoeld en welke
voor kgt-leerlingen. Daarnaast kent de
digitale versie van de docentenhandleiding handige hyperlinkjes waardoor
de docent direct naar passend beeldmateriaal op internet wordt geleid. Dit
scheelt veel zoekwerk.
Leerlingen geven de voorkeur aan
een geïntegreerd tekst- en werkboek.
Ten eerste omdat ze minder snel een
boek kunnen vergeten, ten tweede
omdat één boek altijd minder gewicht
in de tas geeft dan twee boeken, en
ten derde omdat voor het maken van
de opdrachten niet in een ander boek
hoeft te worden gezocht. In deze
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geïntegreerde vmbo-methode staat
de relevante informatie steeds op de
pagina van de opdrachten zelf of een
bladzijde ervoor.

Begrippen, analysevragen
thema’s
In tegenstelling tot de meeste andere
methoden kiest Seneca niet voor afgeronde thema’s. Seneca begint met een
hoofdstuk waarin de kernbegrippen
worden uitgelegd (belang, waarden en
dilemma) en vervolgens nog actoren,
maatschappelijke botsingen en maatschappelijke problemen aan de orde
komen. Alles is voorzien van voldoende
afbeeldingen en voorbeelden. Een
samenvatting sluit dit ijzersterke eerste
hoofdstuk af.
Het tweede hoofdstuk (Verschillen) gaat
dieper in op de rol van de overheid
en de politiek. Het is wat abstracter
dan het eerste hoofdstuk, maar wordt
wel goed geoperationaliseerd. Het
brengt de leerlingen in sneltreinvaart
via politiek links en rechts naar nature
en nurture, alsook naar verschillende
mensbeelden en de logica die daarachter zit. Dit hoofdstuk legt een stevig
fundament.
In het derde hoofdstuk (Samenleven)
wordt met vier analysevragen gestart:
(i) de machtsvraag, (ii) de mensenrechtenvraag, (iii) de welzijnsvraag en (iv)
de samenlevingsvraag. Deze vragen
worden vervolgens als kapstok voor
de volgende hoofdstukken gebruikt
en zijn exemplarisch voor de Senecamethode. De eerste drie hoofdstukken
worden afgesloten met een samenvatting en halverwege het boek is een
diagnostische toets ingevoegd.
Het vierde hoofdstuk handelt over de
vier analysevragen in combinatie met
de politieke ideologieën en geeft meer
nuance aan het politiek spectrum.
In de laatste vier hoofdstukken komen
de klassieke maatschappijleerthema’s
aan de orde: Verzorgingsstaat, Pluriforme samenleving, Parlementaire
democratie en Rechtstaat. Deze hoofdstukken worden door een van de vier
analysevragen doorregen. Sterk in deze
hoofdstukken is de brug die telkens
naar de leerling en zijn belevingswereld
wordt geslagen: ‘Verzorgingsstaat? Heb
ik daar iets aan?’. De klassieke thema’s
zijn kort en bondig uitgewerkt en met
afbeeldingen, tabellen en pijldiagram-

men verluchtigd. Leerlingen worden
in deze hoofdstukken uitgedaagd om
goed over de thema’s na te denken.

Afrondend
Vmbo-kgt-leerlingen kunnen met deze
nieuwe Seneca goed uit de voeten. De
rustige, frisse uitstraling werkt aantrekkelijk. De gekozen voorbeelden sluiten
goed aan op de belevingswereld van
deze leerlingen. Dit maakt het leren
gemakkelijker en in hun ogen ook veel
nuttiger.
Bb-leerlingen zullen de stof soms lastig
vinden. De docent kan hen hierbij van
dienst zijn. Hij kan in de docentenhandleiding eenvoudig zien welke teksten
en opdrachten dit type leerling kan
overslaan zonder dat de eindtermen in
gevaar komen.
Nog niet elk hoofdstuk wordt met een
samenvatting afgesloten; een klein
gemis waaraan Seneca in latere versies
van de methode een mouw gaat passen (even geduld is hier dus het parool).
Ook ontbreekt er een begrippenlijst per
hoofdstuk. Een leerling: ‘Jammer dat er
geen begrippenlijst in zit, want als ik
een proefwerk heb, leer ik eerst altijd
de begrippen’. Dit laatste strookt echter
niet met de visie van de makers van
deze methode. In de docentenhandleiding valt daarover te lezen: ‘Het is bij
Seneca niet de bedoeling dat leerlingen
allerlei rijtjes uit hun hoofd leren. Het is
de bedoeling dat ze inzicht verwerven
in het maken van keuzen (…) geen
stampvak, maar een snapvak’.
Een register achter in het boek zou
eveneens niet hebben misstaan.
Inhoudelijk is het ontbreken van een
hoofdstuk over het thema Communicatie/Massamedia en iets over het thema
Werk een gemis, maar over die bezwaren kan worden heengestapt, gezien de
goede kwaliteit van deze methode.
Deze Seneca is verfrissend opgezet. Het
niveau ligt hoog maar dat past in de
visie van de makers: niet stampen maar
denken! Het betreft pittige stof op een
pittige manier gebracht. De bestaande
vmbo-methoden kunnen hun spreekwoordelijke borst natmaken. Er komt
een geduchte concurrent bij.
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Met dank aan de leerlingen Shanna, Nathalie, Sharon, Wendy, Desley en Roy van
het Don Bosco College in Volendam.
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