Aangezien we nog steeds worden benaderd met de vraag of
onze uitgeverij een lesmethode Maatschappijwetenschappen zal
uitbrengen, sturen we u hierbij de brief die eerder is uitgereikt op
de Docentendag Maatschappijleer in Den Haag.

Beste docent,
Na ons eerdere besluit om geen lesmethode uit te brengen voor het nieuwe vak MAW, is
er druk op ons uitgeoefend om op dit besluit terug te komen.
Daarnaast hebben afgelopen jaar enkele mogelijke docent-auteurs contact met ons gezocht.
Het heeft ertoe geleid dat we opnieuw de verschillende opties hebben bekeken: een
complete lesmethode uitbrengen, bestaande uit aparte delen voor havo en vwo, óf alleen
deeluitgaves samenstellen met een introductie van kern- en basisconcepten, redeneervaardigheden en onderzoeksvaardigheden.
De laatstgenoemde optie viel als eerste af. Het veld is er ons inziens niet bij gebaat als een
uitgever alleen het eerste deel van een lesmethode uitbrengt. Het wordt een onvolledig
product voor een gebruiksperiode van slechts enkele maanden, gegeven het feit dat er
inmiddels een complete lesmethode wordt ontwikkeld door een andere uitgever.
Uiteraard hebben we ook onderzocht of het uitbrengen van de gehele lesmethode voor onze
uitgeverij haalbaar is. Dit bleek opnieuw een heel lastige afweging te zijn.
Allereerst bestaat het programma uit grotendeels nieuwe thema’s en een nieuwe
didactische aanpak, verspreid over twee niveaus.
Voorts lukte het ons niet, ondanks de goede wil en mogelijkheden van enkelen, een volledig
schrijversteam van ervaren docent-auteurs samen te stellen.
Daarbij speelt mee dat een deel van deze thema’s dient te worden geschreven door externe
vakspecialisten, teneinde kwalitatief goede lesteksten te waarborgen. Dit is uiteraard duur,
maar daar valt overheen te komen.
Ten slotte vormt de enorme hoeveelheid werk dat binnen de uitgeverij moet worden
verricht, het grootste struikelblok: redactie en eindredactie van opdrachten en lesteksten;
bronnen, foto’s en infographics toevoegen; grafisch ontwerp en vormgeving. Alles bij elkaar
teveel werk voor ons huidige team, dat volop bezig is met de herziening van onze lesmethoden maatschappijleer, plus de voorbereiding van onze nieuwe digitale lesmethoden.
De conclusie is helaas ook nu dat we, in elk geval de komende periode, geen mogelijkheid
zien om de uitgave van een goede, sterke MAW-methode te verzorgen. Wederom een
moeilijk besluit, omdat we onze huidige gebruikers graag van dienst waren geweest.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Theo Rijpkema en Theo Schuurman
eindredactie Maatschappijwetenschappen

