
Lesmatch Maatschappij- 
wetenschappen

COHORT VWO 2022-2025

Bepaal je eigen parcours!

7 verplichte modules
1 keuzemodule (1 uit 2)

EINDRESULTAAT SCHOOLEXAMEN 

 

TE VOLGEN VOOR HET EXAMEN 
VWO MAATSCHAPPIJ-
WETENSCHAPPEN 
 

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 van het hele parcours met deze Lesmatch! 
Voor alle modules van dit schooljaar, kun je je nu meteen al aanmelden.

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

Dit parcours wordt afgesloten met een centraal schriftelijk eindexamen.

Niet vergeten!
Het vastgestelde PTA is altijd leidend voor dit parcours! Daarin 
lees je meer over de stof, de wijze van toetsing, de weging van de 
toets en over mogelijke herkansingen. Tussentijdse wijzigingen in 
het parcours worden in het PTA vastgelegd. Je kunt het actuele 
PTA inzien op Q-highschool.nl. Heb je nog vragen? Stel ze aan de 
Q-highschoolcoördinator van jouw school of met een mail naar:

Contact
Q-highschool@quadraam.nl
www.q-highschool.nl

Versie 1



M0256
-
Politiek en bestuur 

1 2 3 4Verplicht

*Bij deze module krijg je veel vrijheid om de module op je eigen manier in te vullen. 
Gedurende deze module worden enkele groepsbijeenkomsten georganiseerd om 
kennis en ervaringen uit te wisselen.  

Bij Maatschappijwetenschappen kun je ook halverwege VWO 4 beginnen of pas in 
VWO 5 starten.

x3

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
x3

x2

M0208
Zelfstudiemodule
Onderzoek het nieuws*  

1 2 3 4Verplicht
x2

M0257
Zelfstudiemodule
Welke bril zet je op?*

1 2 3 4Verplicht
x2

M0165
-
De wereld verandert*

1 2 3 4Verplicht
x4

M0210
-
MAW goes international

1 2 3 4Verplicht
x5

M0258
Keuzemodule
Kansen en klassen 

1 2 3 4
Keuze 
1 uit 2

x2

M0293
Keuzemodule:
Complotdenkers of waarheidszoekers
Kan ook voor filosofie

1 2 3 4
x2


