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Verwondersessies 

1: week 5 2: week 6 3: week 7 4: week 8 5: week 9 6: week 10 

1. Wie moet er 
helpen? 

 

2. Waarom doet de 
overheid zo veel? 

3. Wat is echt 
noodzakelijk? 

 

4. Is school ook noodzakelijk? 5. Is onze 
verzorgingsstaat de 
beste? 

6. Is er toekomst voor 

de verzorgingsstaat? 

Check je leerdoelen. Ik kan/weet: 

1: week 5 2: week 6 3: week 7 4: week 8 5: week 9 6: week 10 
o Je kunt de drie 

reguleringsmechan
ismen van de 
welfare triangle 
noemen en 
toelichten 

o Uitleggen voor 
welke 
reguleringsmechan
ismen politieke 
stromingen een 
voorkeur hebben 
 
 
 

o Uitleggen wat een 
verzorgingsstaat is, de 
vier functies van de 
verzorgingsstaat 
beschrijven en de 
relatie uitleggen met 
de sociale 
grondrechten 

o Je kunt drie 
verklaringen noemen 
en toelichten voor het 
ontstaan van de 
verzorgingsstaat 

 

o Je kunt het stelsel van 
sociale zekerheid 
schematisch weergeven 
en uitleggen 

o Je kunt uitleggen welke 
uitgangspunten ten 
grondslag liggen aan het 
stelsel van sociale 
zekerheid 

o Je kunt dilemma’s rond 
overheidszorg 
herkennen en daarin 
een standpunt bepalen 

o Je kunt de invoering van de 
leer- en kwalificatieplicht 
verklaren aan de hand van 
de theorie van De Swaan 

o Je kunt drie tegenstellingen 
benoemen die een beroep 
doen op de verbindende 
functie van de 
verzorgingsstaat 

o Je kunt een standpunt 
innemen over de manier 
waarop de verheffende en 
verbindende functie worden 
ingevuld door het onderwijs   

o Je kunt de drie typen 
verzorgingsstaten van 
Esping-Andersen 
beschrijven en de 
verschillen toelichten 

o Je kunt de praktische 
invulling van de 
verzorgingsstaten in 
westerse landen 
classificeren aan de 
hand van de drie typen 
verzorgingsstaat van 
Esping-Andersen 

o Je kunt een oordeel 
formuleren over het 
presteren van de 
verzorgingsstaten  

o Je kunt aan de hand 

van de functies van de 

verzorgingsstaat 

uitleggen welke vier 

maatschappelijke 

ontwikkelingen een 

uitdaging vormen voor 

de toekomst van de 

verzorgingsstaat 

 

o Opdr: K&B 1 
t/m 6 en 
toepassen 7 

Opdr: K&B 1 t/m 8 
en Toepassen 10, 
11, 12 
 

Opdr: K&B 1 t/m 6,  
 

Opdr: K&B 1 t/m 
4, Toepassen 7, 8, 
9, 10 

 

Opdr: K&B 1 t/m 6, 
Toepassen 7, 8, 9, 10 

 
Opdr: K&B 1 t/m 6 
 
Test Jezelf over het 
hele hoofdstuk! 


