
Lesmatch Maatschappij- 
wetenschappen

Code Module
Wat moet?
Wat mag? Blok? Jouw planning Resultaat

Schooljaar Blok

M0164
/
Jij en de samenleving*
 

Verplicht

M0166
Zelfstudiemodule:
Maak kennis met de wetenschap* 

1 2 3 4

1 2 3 4Verplicht

*check de lesflits of deze module in dit blok wordt aangeboden in schooljaar 2021-2022
**deze module wordt aangeboden vanaf schooljaar 2022-2023

Een zelfstudiemodule bij MAW is een module waarbij je veel vrijheid krijgt om de module 
op je eigen manier in te vullen. Gedurende een zelfstudiemodule worden wel enkele 
groepsbijeenkomsten georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen. Vandaar 
dat zelfstudiemodules wel in een bepaald blok gepland worden.

x2

x1

COHORT HAVO 2021-2023 

Check de Lesflits op Q-highschool.nl 
Kies zelf welke modules je wilt volgen, in welk schooljaar en in welk 
blok. Maak alvast je eigen planning met deze Lesmatch! 

Been there done that! 
Een module afgerond? Vul je resultaat in op deze lesmatch

Niet vergeten!
Check altijd even de actuele informatie in de Lesflits.
Het vastgestelde PTA is altijd leidend voor dit parcours. 
Daarin lees je meer over wijze van toetsing, weging en 
herkansingen. Tussentijdse wijzigingen worden in het 
PTA vastgelegd. Je kunt het PTA altijd inzien bij de 
Q-highschoolcoördinator of de eindexamensecretaris 
van jouw school.
Heb je nog vragen? Stel ze aan de Q-highschoolcoördinator 
van jouw school of via . q-highschool@quadraam.nl

Contact
06 22 71 60 56
Q-highschool@quadraam.nl
www.q-highschool.nl

Bepaal je eigen parcours!

TE VOLGEN VOOR HET EXAMEN 
HAVO MAATSCHAPPIJ-
WETENSCHAPPEN 
 

7 verplichte modules
 

EINDRESULTAAT SCHOOLEXAMEN 

 

M0252
/
Wie heeft het voor het zeggen?
 

1 2 3 4Verplicht
x4

M0208
Zelfstudiemodule:
Onderzoek het nieuws*  

1 2 3 4Verplicht
x2

M0253
/
Invloed en verandering**

 

1 2 3 4Verplicht
x4

M0254
/
Sociale ongelijkheid**
 

1 2 3 4Verplicht
x4

M0255
/
Veiligheid en criminaliteit**
 

1 2 3 4Verplicht
x4
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