Burgerschapslleren
Titel/ dimensie
Kiezen en d
delen
Politiek‐juriidisch
ISBN mbo niveeau 3/4:
978‐90‐8771‐766‐7
ISBN mbo niveeau 2:
978‐90‐8771‐889‐3

Goed bezigg
Economie

Wat doe je?

Je leert:

Hooffstukken mbo niveau 3/4

Thema’s mbo nive
eau 2

‐

‐

oriënteren o
op onderwerpen die
e om
politieke bessluitvorming vragen
n
verdiepen in
n democratische strructuren
herkennen vvan democratische
basiswaardeen
vormen van de eigen mening
ein
actief wordeen binnen dit dome

‐
‐
‐

Wegwijs in de politiek
W
Paarticipatie en invloeed burgers
Dee burger en zijn rechten

informatie vverzamelen over pro
oducten
en diensten
gaven
omgaan mett inkomsten en uitg
duurzaamheeid serieus nemen
passend werrknemersgedrag tonen
een collegiale instelling aannem
men
ein
actief wordeen binnen dit dome

‐
‐
‐
‐

Werk maken van werrk
W
W
Welkom
in onze orgaanisatie
Ecconomisch bekeken
n
Geeldzaken

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

oriënteren o
op bestaande socialle
verbanden
n bestaande culture
en
verdiepen in
verdiepen in
n bestaande religiess
vormen van de eigen mening
ein
actief wordeen binnen dit dome

‐

‐

pgroeien in een socciale
Op
om
mgeving
Om
mgaan met verschillen in
cu
ulturen
Trends en ontwikkelingen in de
maatschappij
Reeligie in Nederland

‐
‐
‐

Vittaliteit
Vittaal blijven
Geezond op je werk

‐

‐
‐

‐
‐

ISBN mbo niveeau 3/4:
978‐90‐8771‐768‐1
ISBN mbo niveeau 2:
978‐90‐8771‐891‐6

Welzijn
Vitaal burgeerschap
ISBN mbo niveeau 3/4:
978‐90‐8771‐769‐8
ISBN mbo niveeau 2:
978‐90‐8771‐892‐3

‐
‐
‐
‐

ISBN mbo niveeau 3/4:
978‐90‐8771‐767‐4
ISBN mbo niveeau 2:
978‐90‐8771‐890‐9

Samenleven
Sociaal‐maa
atschappelijk

Je verdiept je in
i de wereld om je
heen en de maanier waarop daar
keuzes gemaakkt worden
Je levert jouw mogelijke bijdrage
daarin

‐
‐

Je verdiept je in
i de wereld van
werken
Je geeft betekeenis hieraan voor
je persoonlijkee leven en voor de
wereld om je heen
h

‐

Je verdiept je in
i de wereld om je
heen die sameenleving heet
Je bepaalt de rol
r die je daarin als
actief burger in
n wilt nemen

‐

Je verkent je eigen leefstijl
wust van de mate
Je wordt je bew
waarin jouw leeefstijl lichamelijk
en geestelijk gezond is

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

bewust word
den van de eigen le
eefstijl
verdiepen in
n bestaande
gezondheidssrisico’s
inschatten vvan gezondheidsrisico’s
actief werkeen aan de eigen gezondheid

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Leven in vrede
Vrijheid en veiligheeid
Aan politiek doen
nders vindt!
Goed dat jij wat an
Ons parlement besslist
De regering regelt het
Lokale en Europese politiek
Vrije media
Onafhankelijke recchtspraak
Zorg van de Staat
Waarom werken
Kansen op de arbeeidsmarkt
Aan het werk
b
loon
Strijden voor een beter
Je plek in de organ
nisatie
Dilemma’s op de werkplek
w
De duurzame samenleving
Kritisch en duurzaaam
consumeren
Geldzaken
Vrienden
School
Social media
ds
Typisch Nederland
Dilemma’s
Iedereen gelijk
ooroordelen
Discriminatie en vo
Christendom
Islam
Bijgeloof en tradities
Top fit!
Verslaving
Stress
Gezond op je werkk
Balans
Zorg voor jezelf
Grenzen
Normen

Lo
oopbaanlerren
Titel
Studievaard
digheid

Wat doe je?

Je leert:

Hooffstukken mbo niveau 3/4

Ho
oofdstukken mb
bo niveau 2

‐

‐

ISBN mbo niveeau 3/4:
978‐90‐8771‐798‐8
ISBN mbo niveeau 2:
978‐90‐8771‐887‐9

‐

Je verkent je kwaliteiten en
motieven
Je leert jezelf leerdoelen te
stellen
Je voert leeracctiviteiten uit en
legt deze vast

‐
‐
‐
‐
‐

een planningg maken van je
studieloopbaan
een POP en PAP maken
leerdoelen SSMART formuleren
een portfolio
o inrichten
reflecteren o
op ervaringen
je voor te beereiden op het exam
men

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Veerkennen (inleiding)
Reeisroute (opleiding)
Baagage (startprofiel)
Op
p weg (leerweg)
Vo
oorzien (vaardighed
den)
Beestemming in zicht
(examinering)

‐
‐
‐
‐

Verkennen
Reisroute
Bagage
Op weg

Loopbaanvaardigheid

‐

ISBN mbo niveeau 3/4:
978‐90‐8771‐765‐0
ISBN mbo niveeau 2:
978‐90‐8771‐888‐6

‐

Je verkent de wereld
w
van werk en
n
arbeidskansen
Je gaat op zoek naar de best
passende plek
Je bereidt je daaarop voor door
het ontwikkeleen van
vaardigheden
Je benut je nettwerk

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

omgaan mett dilemma’s
eigenschapp
pen van werknemerr 2.0
voorbereideen op toekomstig werk
loopbaanvaaardigheden
werkwaardeen inzetten
kiezen voor studievervolg of uittstroom
netwerken

‐
‐
‐
‐

o to the start…
Go
Veerdiep je in richtingen
Zo
oek naar een match
h
Beereid je voor

‐
‐
‐
‐

Go to the start…
Verdiep je in richtiingen
Zoek naar een mattch
Bereid je voor

‐

‐

‐

Leveensbeschou
uwing
Titel
Levenswijs
ISBN mbo niveeau 3/4:
978‐90‐8771‐969‐2

Wat doe je?

Je leert:

‐

‐

‐

‐

‐

Je verdiept je in
i vragen over de
zin, de betekeenis en het doel van
n
het leven
Je beschrijft heet gedachtegoed
van levensbescchouwingen en
hun religieuze praktijken
m
gevoelige
Je benoemt moreel
situaties en dilemma’s die spelen
rond leven en dood en in beroep
en bedrijf
Je weet bepaaalde vormen van
discriminatie te herkennen en je
v
daartegen te verweren

‐

‐

‐

woorden
welke antw
levensbesch
houwingen hebben gegeven
op levensvragen
respect en begrip op te brengen voor
eloofs‐)
andermans standpunten of (ge
n
opvattingen
een meningg over een moreel of
o ethisch
probleem tee verwoorden met de juiste
argumenten
n
vormen van
n discriminatie en ongelijke
behandelingg te beoordelen en te
beargumentteren

Eisma Edumedia – Celsiusweg 41
1 – 8912 AM Leeuw
warden – edumedia@
@eisma.nl – edumedia.eisma.nl – 088
8 2944 880

Hooffstukken mbo niveau 3/4
‐
‐
‐
‐

Leevensbeschouwing
Reeligieuze en spiritueele praktijken
Ethische en morele kwesties
k

