CATALOGUS / FONDSLIJST SENECA BURGERSCHAP

In deze catalogus vindt u de titels die Seneca levert voor schooljaar 2022/2023.
Op de eerste pagina vindt u onze nieuwste titels.
De prijs is de verkoopprijs voor consumenten incl. 9% of BTW. Bij vragen kunt u bellen
met 0341-706222. U kunt ook mailen naar info@senecaburgerschap.nl of naar
www.senecaburgerschap.nl gaan om met ons te chatten.

1 jaar gratis TTO methode Social Studies / Global Studies

De docenten die de TTO methoden voor havo/vwo en vmbo schrijven, willen u graag uitnodigen om
gratis de conceptteksten en -opdrachten uit te proberen in 2022/23. Naar verwachting zijn de meeste
teksten klaar in juni 2022 en kunnen we u gratis boeken toesturen voor de eerste week van juli. Dit
zijn boeken waar onderwerpen zoals democratie en rechtsstaat al in staan plus oefeningen.
We vragen van u om uw feedback dan door te geven aan de redactie zodat in de periode
september t/m januari verbeteringen kunnen worden aangebracht. Zo helpt u zelf mee om de beste
methode voor uw leerlingen te ontwikkelen. Ook kan dan vanaf november de vakvernieuwing van
maatschappijleer meegenomen worden in de methode.
De school zit nergens aan vast, er zijn geen verplichtingen. U kunt dus een jaar lang zonder kosten
een methode uitproberen. Vanaf 2023/24 kunt u dan de verbeterde en duurzamere boeken bestellen
die meerdere jaren meegaan. Als u dan alsnog kiest voor een andere methode kan dat uiteraard ook.
Voor de zomer 2022 worden enkele voorbeelden (previews) gedeeld via onze websites en de sociale
media. Als u interesse heeft, mail ons dan via info@senecaburgerschap.nl
Titel

ISBN

Boeken
Seneca Social Studies havo-vwo textbook

9789492716460

Seneca Social Studies havo-vwo workbook

9789492716484

Seneca Social Studies vmbo

9789492716514

Mens en Maatschappij 2022/2023 NIEUW!

Voor het vak Mens en maatschappij voor de onderbouw bieden we een h/v-methode aan.
Deze is leverbaar vanaf juni 2022.
Titel

Prijs

Geschatte
HUURprijs

ISBN

BOEKEN
Nomade Mens en Maatschappij h/v deel 1

€ 59,99

€ 19,99

9789492716552

Nomade Mens en Maatschappij h/v deel 1
COMBINATIEpakket digitale methode+lesboek

€ 29,99

n.v.t.

9789492716583

www.senecaburgerschap.nl | www.maatschappij-leer.nl | www.maatschappij-kunde.nl
www.maatschappij-wetenschappen.nl | www.mens-en-maatschappij.nl

Maatschappijleer 2022/2023
Titel

Prijs

Geschatte
HUURprijs

ISBN

Seneca maatschappijleer vmbo BK leerwerkboek
3e druk

€ 21,99

n.v.t.

9789492716330

Seneca maatschappijleer vmbo KGT leerwerkboek
3e druk

€ 21,99

n.v.t.

9789492716347

Seneca maatschappijleer vmbo KGT lesboek 3e druk

€ 39,99

€ 15,99

9789492716354

Seneca maatschappijleer vmbo KGT werkboek 3e druk

€ 12,99

n.v.t.

9789492716361

Seneca maatschappijleer havo lesboek 4e Editie

€ 29,99

€ 11,25

9789492716002

Seneca maatschappijleer havo opdrachtenboek
4e Editie

€ 19,99

€

7,50

9789492716019

Seneca maatschappijleer vwo lesboek 4e Editie

€ 29,99

€ 11,25

9789492716033

Seneca maatschappijleer vwo opdrachtenboek
4e Editie

€ 19,99

€

9789492716040

BOEKEN

7,50

Digitale leermiddelen maatschappijleer. Dit bevat een licentiecode die een leerling op elk device toegang
geeft tot een digitale variant van de boeken waarbij klikbare hotspots beschikbaar zijn om oefeningen
te maken of filmpjes te kijken et cetera. We maken gebruik van de nieuwste versies van Drillster en
App4Learning. Daarnaast ontvangt de leerling een vereenvoudigde versie van het lesboek met de
samenvatting van de lesstof. De leerling mag deze reader houden en kan er in schrijven of arceren.
Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+reader
maatschappijleer vmbo BK

€ 24,99

n.v.t.

9789492716071

Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+reader
maatschappijleer vmbo KGT

€ 24,99

n.v.t.

9789492716088

Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+reader
maatschappijleer havo

€ 24,99

n.v.t.

9789492630216

Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+reader
maatschappijleer vwo

€ 24,99

n.v.t.

9789492630247

Maatschappijkunde 2022/2023
Titel

Prijs

Geschatte
HUURprijs

ISBN

Seneca maatschappijkunde vmbo BB Werk

€ 15,99

n.v.t.

9789492716149

Seneca maatschappijkunde vmbo BB Pluriforme
samenleving

€ 15,99

n.v.t.

9789492716156

Seneca maatschappijkunde vmbo BB Media

€ 15,99

n.v.t.

9789492716163

Seneca maatschappijkunde vmbo BB Politiek

€ 15,99

n.v.t.

9789492716170

Seneca maatschappijkunde vmbo BB Criminaliteit en
rechtsstaat

€ 15,99

n.v.t.

9789492716187

Seneca maatschappijkunde vmbo KGT Werk

€ 15,99

n.v.t.

9789492716194

Seneca maatschappijkunde vmbo KGT Pluriforme
samenleving

€ 15,99

n.v.t.

9789492716217

Seneca maatschappijkunde vmbo KGT Media

€ 15,99

n.v.t.

9789492716200

Seneca maatschappijkunde vmbo KGT Politiek

€ 16,99

n.v.t.

9789492716224

Seneca maatschappijkunde vmbo KGT Criminaliteit en
rechtsstaat

€ 16,99

n.v.t.

9789492716231

Boeken

Digitale leermiddelen bij maatschappijkunde (digitale methode plus reader). We zijn ervan overtuigd
dat alleen een digitale omgeving niet voldoende is voor leerlingen om te leren maar dat lesstof ook op
papier moet worden aangeboden. Daarom leveren we toegang tot de digitale methode met een reader:
een eenvoudig boekje waarin ook de lesstof wordt samengevat en waar opdrachten in staan die niet in
een digitale omgeving kunnen worden vertaald. De digitale omgeving bevat een bladerbare versie van
de gewone boeken met verrijking zoals filmpjes, links en ook een koppeling met Drillster waar leerlingen
kunnen oefenen.
Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+reader
maatschappijkunde vmbo BB Werk

€ 17,99

n.v.t.

9789492716095

Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+reader
maatschappijkunde vmbo BB Pluriforme samenleving

€ 17,99

n.v.t.

9789492716255

Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+reader
maatschappijkunde vmbo BB Media

€ 17,99

n.v.t.

9789492716262

Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+reader
maatschappijkunde vmbo BB Politiek

€ 18,99

n.v.t.

9789492716279

Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+reader
maatschappijkunde vmbo BB Criminaliteit en
rechtsstaat

€ 18,99

n.v.t.

9789492716286

Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+reader
maatschappijkunde vmbo KGT Werk

€ 17,99

n.v.t.

9789492716132

Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+reader
maatschappijkunde vmbo KGT Pluriforme samenleving

€ 17,99

n.v.t.

9789492716293

Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+reader
maatschappijkunde vmbo KGT Media

€ 17,99

n.v.t.

9789492716309

Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+reader
maatschappijkunde vmbo KGT Politiek

€ 19,99

n.v.t.

9789492716316

Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+reader
maatschappijkunde vmbo KGT Criminaliteit en
rechtsstaat

€ 19,99

n.v.t.

9789492716323

Maatschappijwetenschappen tweede editie 2021
Titel

Prijs

Geschatte
HUURprijs

ISBN

Boeken
Seneca maatschappijwetenschappen havo lesboek
tweede geheel herziene editie

€ 59,99

€ 19,99

Seneca maatschappijwetenschappen havo
opdrachtenboek deel 1 tweede geheel herziene editie

€ 14,99

n.v.t.

9789492716385

Seneca maatschappijwetenschappen havo
opdrachtenboek deel 2 tweede geheel herziene editie

€ 14,99

n.v.t.

9789492716392

Seneca maatschappijwetenschappen vwo lesboek
tweede geheel herziene druk

€ 64,99

Seneca maatschappijwetenschappen vwo
opdrachtenboek deel 1 tweede geheel herziene editie

€ 14,99

n.v.t.

9789492716408

Seneca maatschappijwetenschappen vwo
opdrachtenboek deel 2 tweede geheel herziene editie

€ 14,99

n.v.t.

9789492716415

Seneca maatschappijwetenschappen vwo
opdrachtenboek deel 3 tweede geheel herziene editie

€ 14,99

n.v.t. (leverbaar
juni 2022)

9789492716422

Examenhulp: kernconceptenboekje en leerhulp

€

9,99

n.v.t.

9789492716507

Leerhulp maatschappijwetenschappen havo/
vwo. Met alle definities van de kernconcepten en
hoofdconcepten in een handig overzicht. Te koop, niet
te huur. In kleur, nuttig tot aan examen.

€

1,99

n.v.t.

9789492630193

€ 22,99

9789492630261

9789492630223

Digitale leermiddelen bij maatschappijwetenschappen (digitale methode plus een lesboek). We zijn ervan
overtuigd dat alleen een digitale omgeving niet voldoende is voor leerlingen om te leren maar dat lesstof
ook op papier moet worden aangeboden. Daarom leveren we toegang tot de digitale methode met het
lesboek waarin leerlingen dan aantekeningen kunnen maken.
Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+lesboek
maatschappijwetenschappen havo (totaal prijs voor
1 jaar)

€ 59,99

n.v.t.

9789492716378

Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+lesboek
maatschappijwetenschappen havo (totaal prijs voor
2 jaar)

€ 79,99

€ 39,99 per
leerling per jaar
(2 jaar lang)

9789492630209

Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+lesboek
maatschappijwetenschappen vwo (totaal prijs voor 1
jaar)

*€ 64,99

n.v.t.

9789492716446

Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+lesboek
maatschappijwetenschappen vwo (totaal prijs voor 2
jaar)

*€ 87,99

€ 43,99 per
leerling per jaar
(2 jaar lang)

9789492630230

Seneca COMBINATIEpakket digitale methode+lesboek
maatschappijwetenschappen vwo (totaal prijs voor 3
jaar)

*€ 109,99

€ 36,66 per
leerling per jaar
(3 jaar lang)

9789492630278

(*) De prijzen van de combinatiepakketten gelden voor de beide havo-jaren en de drie vwo-jaren. Die hoeft dus maar 1x
betaald te worden. Per leerling per jaar is de digitale havo methode dus € 39,99 en voor het vwo 36,66. Daarvoor ontvangt
een leerling een eigen lesboek dat zijn/haar bezit blijft plus de digitale variant van lesboek en opdrachtenboeken inclusief
oefeningen en actieve links. Dit is vergelijkbaar met methoden bij vakken als geschiedenis of aardrijkskunde. De digitale
methode bouwen we functioneel ieder jaar meer uit, in samenwerking met de boekenleveranciers.

Verbeteringen maatschappijwetenschappen tweede druk
De grootste verbeteringen bij de tweede druk MAW zijn:
• gebaseerd op de concept syllabi voor eindexamenjaar 2023 havo en 2024 vwo. Deze syllabi
worden in juni 2021 gepubliceerd door CvTE. Hoewel het om ‘klein onderhoud’ gaat zijn
de teksten van de syllabi beter qua specifieke uitleg en daarom ook onze teksten in de
lesboeken;
• één lesboek voor alle leerjaren havo en één lesboek voor alle leerjaren vwo, duidelijk verschil
in stijl havo en vwo;
• betere voorbeelden voor vwo (‘uit je bubbel’) en voor havo (aansluiten bij leefwereld
leerling);
• geen historische lijn;
• onderzoeksbegrippen in apart hoofdstuk;
• paradigma’s vwo in apart hoofdstuk;
• minder hoofdstukken en meer ruimte voor eigen invulling lesplanning waaronder de nieuwe
modules recht, pedagogiek en krijgswetenschappen.
• sterk verbeterde opdrachten en teksten;
• meer gevarieerde opdrachten met kortere bronnen en scherpere vragen, debattraining en
LOB.

Modules Maatschappijwetenschappen

Modules zijn leerwerkboekjes die naast de methode kunnen worden gebruikt zodat leerlingen zich
kunnen verdiepen in bijvoorbeeld een vervolgopleiding. Vooral in het vwo is er extra ruimte in het
lesprogramma maar ook voor de havo biedt dit kansen omdat de nieuwe geplande modules een
afsluitende praktische opdracht kennen die goed past bij domein F: analyse / onderzoek doen naar
een sociale actualiteit.
Titel

Prijs

Geschatte
HUURprijs

ISBN

Boeken
Seneca maatschappijwetenschappen Module Pesten
theorie en opdrachten (A4 boekje in kleur, 24 pagina’s,
geen huur)

€

2,99

n.v.t.

9789492716057

Seneca maatschappijwetenschappen Module Thailand
theorie en opdrachten (A4 boekje in kleur, 50 pagina’s,
geen huur)

€

4,99

n.v.t.

9789492716064

Seneca maatschappijwetenschappen Module
Onderzoek (oude versie)

€

9,99

n.v.t.

9789492716026

Seneca maatschappijwetenschappen Module
Recht - Een kennismaking met het recht

€ 12,49

Leverbaar juni
2022

9789492716453

Seneca maatschappijwetenschappen Module
Pedagogiek

€ 12,49

Leverbaar juni
2022

9789492716545

Seneca maatschappijwetenschappen Module
Krijgswetenschappen

€ 12,49

Leverbaar juni
2022

9789492716538

Toetsenbank 2022/23
Toetsenbank / Community licentie 1 jaar. Met toetsen, docentenhandleiding, werkvormen zoals
simulatiespelen en mystery games en ondersteuning bij inhoudelijke vragen en advies. Licentie is een
inlogcode die te gebruiken is door meerdere collega’s op dezelfde locatie/vestiging. Max. 5 docenten.
Extra te bestellen rechtstreeks via www.senecaburgerschap.nl
€ 59,99 per jaar

Maatschappijwetenschappen eerste editie 2017 uitlopend!

Wij raden u als collega-docenten sterk aan over te stappen naar de verbeterde druk vanaf het
eerste jaar dat dit mogelijk is. De tweede vernieuwde druk is meteen in te zetten vanaf het eerste
moment dat leerlingen MAW krijgen. De opdrachtenboeken zijn voor alle leerjaren beschikbaar
vanaf schooljaar 2022/23. Wij adviseren u in verband met de examenstof 2023 (havo) en 2024 (vwo)
de vernieuwde methode, de tweede editie, te gebruiken. De tweede editie is vanaf juni 2022 in zijn
geheel leverbaar.
Titel

Prijs

Geschatte
HUURprijs

ISBN

Seneca maatschappijwetenschappen havo lesboek
deel 1

€ 39,99

Beperkt
leverbaar bij
uitgever

9789081292368

Seneca maatschappijwetenschappen havo
opdrachtenboek deel 1

€ 29,99

Beperkt
leverbaar bij
uitgever

9789081292382

Seneca maatschappijwetenschappen havo deel 2: de
21e eeuw

€ 24,99

€ 9,50

9789492630131

Seneca maatschappijwetenschappen havo
opdrachtenboek deel 2

€ 20,99

€ 8,25

9789492630001

Seneca maatschappijwetenschappen vwo lesboek
deel 1

€ 24,99

Beperkt
leverbaar bij
uitgever

9789081292375

Seneca maatschappijwetenschappen vwo
opdrachtenboek deel 1

€ 19,99

Beperkt
leverbaar bij
uitgever

9789081292399

Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 2:
verandering

€ 24,99

Beperkt
leverbaar bij
uitgever

9789492630124

Seneca maatschappijwetenschappen vwo
opdrachtenboek deel 2

€ 20,99

Beperkt
leverbaar bij
uitgever

9789492630018

Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 3: de
21ste eeuw

€ 24,99

€ 9,50

9789492630025

Seneca maatschappijwetenschappen vwo
opdrachtenboek deel 3

€ 22,99

€ 8,50

9789492630032

Boeken

www.senecaburgerschap.nl | www.maatschappij-leer.nl | www.maatschappij-kunde.nl
www.maatschappij-wetenschappen.nl | www.mens-en-maatschappij.nl

