
De examenstof: licht veranderd maar niet verzwaard 

Syllabus Centraal Examen Maatschappijkunde VMBO - Berend-Jan Mulder 

 

“Als je vraagt wie nou de baas is in Nederland, hoor ik leerlingen vaak roepen: ‘Ja dat is toch de 

burgemeester’, of ‘de koning’ hoor je heel vaak of ‘Rutte!’. Maar het zijn de burgers.” 

 

Het examen Maatschappijkunde van 2022 zal gebaseerd zijn op een vernieuwde syllabus. In deze 

lezing vertelt Berend-Jan Mulder over de veranderingen. De afgelopen anderhalf jaar was hij 

voorzitter van de Syllabuscommissie, die naast hemzelf uit vijf mensen bestond, waaronder drie 

vmbo-docenten. In de vernieuwde syllabus zijn begrippen geactualiseerd en staatsrechtelijke 

veranderingen verwerkt. Onvolkomenheden zijn eruit gehaald en de lay-out is overzichtelijker. Van 

een verzwaring van de examenstof is echter geen sprake.  

 

Volgens Berend-Jan Mulder is de kern van Maatschappijkunde het kunnen analyseren van 

maatschappelijke vraagstukken, waarbij leerlingen vier invalshoeken leren te gebruiken. Om dat te 

bereiken is er uiteraard kennis nodig van de onderwerpen die terugkomen in de eindtermen. Binnen 

‘Politiek en beleid’ is een van de belangrijkste veranderingen dat leerlingen niet langer de 
standpunten van partijen aan de juiste partijen moeten kunnen koppelen, maar dat ze de 

standpunten van partijen in de juiste politieke stroming kunnen plaatsen. Binnen ‘Criminaliteit en 
Rechtsstaat’ geldt ditzelfde principe: de opvattingen over criminaliteitsbestrijding moeten niet 
zozeer aan politieke partijen, maar aan hun stromingen gekoppeld kunnen worden.  

 

Een uitgebreid overzicht van de veranderingen is te vinden in de powerpoint-presentatie en 

uiteraard in de syllabus zelf. Daarin is o.a. terug te lezen welke kennis de leerlingen moeten kunnen 

reproduceren en welke kennis daarnaast ook herkend, beschreven en toegepast moet kunnen 

worden. De commissie heeft getracht de syllabus consistenter, overzichtelijker en samenhangender 

te maken, terwijl de eindexamenstof zelf hetzelfde is gebleven. Berend-Jan Mulder wenst de 

leerlingen die in 2022 hun examen tegemoet gaan, alvast heel veel succes én plezier.  

 

 


