
 

 

 

Burgerschapsleren 
Titel/ dimensie Wat doe je? Je leert: Hoofstukken mbo niveau 3/4 Thema’s mbo niveau 2 
Kiezen en delen 
Politiek-juridisch 
 
ISBN mbo niveau 3/4: 
978-90-8771-766-7 
ISBN mbo niveau 2: 
978-90-8771-889-3 
 

- Je verdiept je in de wereld om je 
heen en de manier waarop daar 
keuzes gemaakt worden 

- Je levert jouw mogelijke bijdrage 
daarin 

- oriënteren op onderwerpen die om 
politieke besluitvorming vragen 

- verdiepen in democratische structuren 
- herkennen van democratische 

basiswaarden 
- vormen van de eigen mening 
- actief worden binnen dit domein  

- Wegwijs in de politiek 
- Participatie en invloed burgers 
- De burger en zijn rechten 

- Leven in vrede 
- Vrijheid en veiligheid 
- Aan politiek doen 
- Goed dat jij wat anders vindt! 
- Ons parlement beslist 
- De regering regelt het 
- Lokale en Europese politiek 
- Vrije media 
- Onafhankelijke rechtspraak 
- Zorg van de Staat 

Goed bezig 
Economie 
 
ISBN mbo niveau 3/4: 
978-90-8771-767-4 
ISBN mbo niveau 2: 
978-90-8771-890-9 
 

- Je verdiept je in de wereld van 
werken 

- Je geeft betekenis hieraan voor 
je persoonlijke leven en voor de 
wereld om je heen 

- informatie verzamelen over producten 
en diensten 

- omgaan met inkomsten en uitgaven 
- duurzaamheid serieus nemen 
- passend werknemersgedrag tonen 
- een collegiale instelling aannemen 
- actief worden binnen dit domein 

- Werk maken van werk 
- Welkom in onze organisatie 
- Economisch bekeken 
- Geldzaken 

- Waarom werken 
- Kansen op de arbeidsmarkt 
- Aan het werk 
- Strijden voor een beter loon 
- Je plek in de organisatie 
- Dilemma’s op de werkplek 
- De duurzame samenleving 
- Kritisch en duurzaam 

consumeren 
- Geldzaken 

Samenleven 
Sociaal-maatschappelijk 
 
ISBN mbo niveau 3/4: 
978-90-8771-768-1 
ISBN mbo niveau 2: 
978-90-8771-891-6 
 

- Je verdiept je in de wereld om je 
heen die samenleving heet 

- Je bepaalt de rol die je daarin als 
actief burger in wilt nemen 

- oriënteren op bestaande sociale 
verbanden 

- verdiepen in bestaande culturen 
- verdiepen in bestaande religies 
- vormen van de eigen mening 
- actief worden binnen dit domein 

- Opgroeien in een sociale 
omgeving 

- Omgaan met verschillen in 
culturen 

- Trends en ontwikkelingen in de 
maatschappij 

- Religie in Nederland 

- Vrienden 
- School 
- Social media 
- Typisch Nederlands 
- Dilemma’s 
- Iedereen gelijk 
- Discriminatie en vooroordelen 
- Christendom 
- Islam 
- Bijgeloof en tradities 

Welzijn 
Vitaal burgerschap 
 
ISBN mbo niveau 3/4: 
978-90-8771-769-8 
ISBN mbo niveau 2: 
978-90-8771-892-3 

- Je verkent je eigen leefstijl 
- Je wordt je bewust van de mate 

waarin jouw leefstijl lichamelijk 
en geestelijk gezond is 

- bewust worden van de eigen leefstijl 
- verdiepen in bestaande 

gezondheidsrisico’s 
- inschatten van gezondheidsrisico’s 
- actief werken aan de eigen gezondheid 

- Vitaliteit 
- Vitaal blijven 
- Gezond op je werk 

- Top fit!  
- Verslaving 
- Stress 
- Gezond op je werk 
- Balans 
- Zorg voor jezelf 
- Grenzen  
- Normen  

 



 

 

 

Loopbaanleren 
Titel Wat doe je? Je leert: Hoofstukken mbo niveau 3/4 Hoofdstukken mbo niveau 2 
Studievaardigheid 
 
ISBN mbo niveau 3/4: 
978-90-8771-798-8 
ISBN mbo niveau 2: 
978-90-8771-887-9 
 

- Je verkent je kwaliteiten en 
motieven 

- Je leert jezelf leerdoelen te 
stellen 

- Je voert leeractiviteiten uit en 
legt deze vast 

- een planning maken van je 
studieloopbaan 

- een POP en PAP maken 
- leerdoelen SMART formuleren 
- een portfolio inrichten 
- reflecteren op ervaringen 
- je voor te bereiden op het examen  

- Verkennen (inleiding) 
- Reisroute (opleiding) 
- Bagage (startprofiel) 
- Op weg (leerweg) 
- Voorzien (vaardigheden)  
- Bestemming in zicht 

(examinering) 

- Verkennen 
- Reisroute 
- Bagage 
- Op weg 

Loopbaanvaardigheid 
 
ISBN mbo niveau 3/4: 
978-90-8771-765-0 
ISBN mbo niveau 2: 
978-90-8771-888-6 
 

- Je verkent de wereld van werk en 
arbeidskansen 

- Je gaat op zoek naar de best 
passende plek 

- Je bereidt je daarop voor door 
het ontwikkelen van 
vaardigheden 

- Je benut je netwerk 

- omgaan met dilemma’s 
- eigenschappen van werknemer 2.0 
- voorbereiden op toekomstig werk 
- loopbaanvaardigheden 
- werkwaarden inzetten 
- kiezen voor studievervolg of uitstroom 
- netwerken  

- Go to the start… 
- Verdiep je in richtingen 
- Zoek naar een match 
- Bereid je voor 

- Go to the start… 
- Verdiep je in richtingen 
- Zoek naar een match 
- Bereid je voor 

Keuzedeel 
Voorbereiding hbo 
 
ISBN mbo niveau 3/4: 
978-90-8771-998-2 
 
 

- Je maakt een passende 
studiekeuze voor het hbo 

- Je ontwikkelt hbo-competenties 
en past deze toe in diverse 
beroepssituaties 

- Je onderzoekt praktijkproblemen 
en presenteert het resultaat en 
je conclusies 

- Je werkt in projecten, voert 
taken uit en sluit af met een 
rapportage 

- Je reflecteert op gedrag en 
resultaten 

- het keuzeproces van het mbo-hbo traject 
te doorlopen 

- hbo-competenties op effectieve en 
efficiente wijze je eigen te maken 

- praktijkonderzoek te doen dat leidt tot 
verbetering van praktijksituaties 

- in projectgroepen samen te werken en je 
aan afspraken te houden 

- te reflecteren op je ervaringen om tot 
zelfkennis te komen 

- Oriëntatie hbo-opleidingen 
- Studievaardigheden 
- Onderzoeksvaardigheden 
- Samenwerken in projecten 
- Reflecteren en evalueren 

- Niet beschikbaar voor niveau 2 

 



 

Levensbeschouwing 
Titel Wat doe je? Je leert: Hoofstukken mbo niveau 3/4  
Levenswijs 
 
ISBN mbo niveau 3/4: 
978-90-8771-969-2 
 

-      Je verdiept je in vragen over de 
zin, de  betekenis en het doel van 
het leven  

-      Je beschrijft het gedachtegoed 
van levensbeschouwingen en 
hun religieuze praktijken 

-      Je benoemt  moreel gevoelige 
situaties en dilemma’s die spelen 
rond leven en dood en in beroep 
en bedrijf  

-      Je weet bepaalde vormen van 
discriminatie te herkennen en je 
daartegen te verweren 

-      welke antwoorden 
levensbeschouwingen hebben gegeven 
op levensvragen 

-      respect  en begrip op te brengen voor 
andermans standpunten of (geloofs-) 
opvattingen  

 -     een mening over een moreel of ethisch 
probleem te verwoorden met de juiste 
argumenten 

-      vormen van discriminatie en ongelijke 
behandeling te beoordelen en te 
beargumenteren 

- Levensbeschouwing 
- Religieuze en spirituele praktijken 
- Ethische en morele kwesties 
-  
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