
Veel gestelde vragen / FAQ 

Wat zijn de bestelgegevens voor de boekenlijst? 
De complete methode: 
Vier katernen over de 4 hoofdconcepten (steeds in een havo- en in een vwo-versie). 
 
Actua.ml Concepten en vaardigheden isbn  havo  978-94-91701-23-8 
Actua.ml Concepten en vaardigheden  isbn  vwo  978-94-91701-24-5 
 
Actua.ml Vorming havo    isbn  havo  978-94-91701-19-1 
Actua.ml Vorming vwo    isbn   vwo  978-94-91701-20-7 
 
Actua.ml Binding havo    isbn havo  978-94-91701-21-4 
Actua.ml Binding vwo    isbn vwo  978-94-91701-22-1 
 
Actua.ml Verhouding havo    isbn havo  978-94-91701-27-6 
Actua.ml Verhouding vwo    isbn vwo  978-94-91701-28-3 
    
Actua.ml Verandering havo    isbn havo  978-94-91701-29-0 
Actua.ml Verandering vwo    isbn vwo  978-94-91701-30-6 
  
Actua.ml Actualiteiten analyse havo  isbn havo  978-94-91701-35-1 
Actua.ml Actualiteiten analyse vwo  isbn vwo  978-94-91701-36-8 
 
Actua.ml Internationalisering   isbn   978-94-91701-38-2 
Actua.ml Criminaliteit    isbn   978-94-91701-39-9 
 
Als u een docentenhandleiding wilt bestellen kan dat direct bij onze uitgeverij.  
Bij de boekenleveranciers kan dat ook. Dan gewoon opgeven: docentenhandleiding bij … 
De digitale versie van de handleidingen kunt u alleen direct bij Actua bestellen.  
De prijs van een DVD/CD handleiding is gelijk aan een papieren versie. 
 
Hoe is de verdeling over de leerjaren van Actua.ml 
 
Uiteraard bent u daar vrij in. Het voorstel van auteur en uitgeverij is:  
 
Havo 4:  Actua.ml Concepten en vaardigheden  isbn  havo  978-94-91701-23-8 
  Actua.ml Vorming havo    isbn  havo  978-94-91701-19-1 
  Actua.ml Binding havo    isbn havo  978-94-91701-21-4 
  Actua.ml Actualiteiten analyse havo  isbn havo  978-94-91701-35-1 
  
Havo 5:  Actua.ml Verhouding havo    isbn havo  978-94-91701-27-6
  Actua.ml Verandering havo    isbn havo  978-94-91701-29-0 
  Actua.ml Internationalisering   isbn   978-94-91701-38-2 
 
 
Vwo 4:  Actua.ml Concepten en vaardigheden  isbn  vwo  978-94-91701-24-5 
  Actua.ml Vorming vwo    isbn   vwo  978-94-91701-20-7 
  Actua.ml Actualiteiten analyse vwo  isbn vwo  978-94-91701-36-8 
  Actua.ml Binding vwo  helft  isbn vwo  978-94-91701-22-1 
 
Vwo 5:  Actua.ml Binding vwo  helft  isbn vwo  978-94-91701-22-1 
  Actua.ml Criminaliteit    isbn   978-94-91701-39-9 
 
Vwo 6:  Actua.ml Verhouding vwo    isbn vwo  978-94-91701-28-3 
  Actua.ml Verandering vwo    isbn vwo  978-94-91701-30-6 
 
Voor scholen die maatschappijwetenschappen in 5 en 6 Vwo hebben: de boeken van 4 Vwo uit 
het voorstel hierboven voegen bij Vwo 5. 



Waarom is gekozen voor een lijmrug en multiperforatie? 
Maatschappijwetenschappen en maatschappijleer zijn vakken die ook de actualiteit betrekken bij de 
lessen. Het tussenvoegen en aanvullen van materiaal in de boeken lijkt dan ook logisch. Bij een 
geheel losbladig systeem is het leveren lastig en dient de uitgever een hoger btw-tarief te rekenen aan 
de klanten.  
Bij een aparte uitgave van een leerboek en een los werkboek worden de kosten flink hoger. 
Bovendien kunnen leerlingen de boeken houden en later gebruiken. Dit is uitermate handig om te 
oefenen, te herhalen en dus voor te bereiden op het examen. 
 
Worden de kosten niet hoger met leer/werkboeken? 
Werkboeken bij veel vakken zijn al vrijwel dezelfde prijs als hier een totaal leer/werkboek. Ons vak is 
niet duur met boeken van Actua.ml in vergelijking met andere vakken. Een werkboek waar niet in 
gewerkt mag worden, is in onze ogen geen werkboek. 
Actua.ml is inclusief digitale component de goedkoopste methode in de markt. Er wordt soms ook voor 
gekozen om niet in de boeken te werken, maar ze einde jaar weer in te laten leveren. Natuurlijk is dat 
met gebruik in een klapper / map ook mogelijk. U maakt de keuze. Wilt u een overzicht met 
berekening van de kosten voor uw directie, om hen te overtuigen dat onze uitgave goedkoop is, dan 
horen we dat graag. 
 
De keuze voor vier boeken over de vier hoofdconcepten is duidelijk. Maar 
waarom het deel Concepten en vaardigheden? 
In dit katern worden de vaardigheden (Domein A) behandeld. De leerlingen maken kennis met de 
sociale wetenschappen, de paradigma’s, het principe van hoofd- en kernconcepten met de daarbij 
behorende gereedschapskist. Tenslotte wordt er ook ingegaan op de wijze waarop een werkstuk of 
profielwerkstuk tot stand dient te komen. Dit katern kan als inleiding worden gekozen, maar dient ook 
als reminder voor leerlingen om zaken in terug op te zoeken. 
 
Worden er bronnen (en teksten) gebruikt die rekening houden met 
multiculturaliteit? 
Ja, er komen veel teksten naar voren uit diverse politieke hoeken. Naast de zienswijze van minister 
Schippers tijdens de Schoo-lezing, komt ook de zienswijze van Jesse Klaver en nog vele anderen aan 
bod. 
 
Hoe en waarom werken jullie met zichtexemplaren? 
Graag willen wij docenten laten kennismaken met onze mooie boeken. Zij kunnen deze bekijken 
gedurende langere tijd. Wel willen wij dan feedback om te weten wat men van onze boeken vindt. Bij 
invoering kunnen de boeken gebruikt worden als gratis gebruikers exemplaren. Bij niet invoeren op de 
boekenlijst zijn de boeken overbodig en willen wij ze retour ontvangen. Gratis boeken bestaan niet. 
Deze zorgen altijd voor een verhoging van de prijs. Wij willen goede leerwerkboeken voor een lage 
prijs. Dat is niet mogelijk als iedereen in Nederland de boeken gratis (met vaak hoge verzendkosten, 
die bij ons laag zijn) aan te laten vragen. Ook zonde vanuit milieuoogpunt. 
 
Is er een digitale component bij de methode? 
Ja, leerlingen kunnen aan de slag met verdiepende of extra opdrachten op www.leeromgeving.com.  
Bovendien kan de leerling zich door middel van waar/niet-vragen voorbereiden op de toetsen en dus 
testen of hij de stof kent. Daarnaast zijn er nog extra en actuele zaken en opdrachten te vinden en 
bijvoorbeeld een politieke quiz. 
Als u dat wilt kunt u de methode ook via Actua uitgeverij geheel digitaal voor uw leerlingen bestellen. 
Prijs: 50% van de boeken. 
Maar ook is het mogelijk om na aanschaf van de boeken, via www.leeromgeving.com ook leerlingen 
het boek digitaal te laten verstrekken. 
 
Wanneer verschijnen docentenhandleidingen en wat staat erin? 
Ze zijn gereed (zie website). Alleen voor Actualiteiten is er geen handleiding. De antwoorden op de 
opdrachten zijn te vinden op de leeromgeving. 
De antwoorden op de opdrachten vindt u ook in de docentenhandleidingen, een studiewijzer, waar-
niet waar-vragen, kennisvragen en toetsen over de hele stof van een hoofdconcept  in de geest van 
het centraal schriftelijk examen. 

http://www.leeromgeving.com/


Zijn er verplichte contexten en worden die gebruikt? 
De contexten zijn zeer divers. Bij de behandeling van een hoofdconcept met de daaraan gerelateerde 
kernconcepten komen deze allemaal terug en daarnaast ook nog kernconcepten uit andere 
hoofdconcepten. Leerlingen moeten deze in de integratieve case en in de overallcase toepassen in 
diverse contexten. In de methode worden zeer veel contexten gebruikt zodat de leerlingen geleerd 
krijgen om ze zeer flexibel te kunnen toepassen. Alle eindtermen en daarbij behorende contexten 
worden uiteraard behandeld. 
 
Hoe zorgen jullie dat het boek up-to-date blijft? 
Door deze keuze voor leerwerkboeken zijn wij ook in staat om de boeken actueel te houden. Ze 
hoeven niet, zoals bij keuzes gemaakt door veel andere uitgevers, bijvoorbeeld 5 a 6 jaar ongewijzigd 
gebruikt te worden. Wij kunnen vaker actualiseren. Bovendien zijn er tussentijdse actualisaties 
beschikbaar op www.leeromgeving,com, die vaak ook tussengevoegd kunnen worden op de juiste 
plaatsen in het boek. Dit is een keuze waar wij voluit achter staan. 

Staat uw vraag er niet bij? Mail hem ons. We willen u graag verder helpen. 

http://www.leeromgeving,com/
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