
WHY bestrijkt vijf vakgebieden.
WHY integreert deze vijf 
vakken in één methode.
Kies de editie die past 
bij jouw school:

Vind je ook dat we op school meer en beter aandacht moeten 
schenken aan burgerschap? De minister vindt van wel! Als we 
om ons heen kijken, kunnen we het alleen maar met hem eens 
zijn. Maar er is bedroevend weinig materiaal dat motiverend 
en toegankelijk is voor de leerlingen. Daarom is er nu WHY.

Want dat is de kernvraag: Waarom!
• Waarom scoren Nederlandse jongeren zo slecht op burgerschap?
• Waarom wordt er zo veel gescholden en gepest op sociale media? 
• Waarom hebben zoveel jongeren al vroeg een burn-out?
• Waarom zijn leerlingen soms zo lastig te motiveren?
• Waarom gebruiken we zoveel verschillende methodes 
   voor verwante vakken?

 Why BASICS 
WHY MAGAZINE

Why tell 
me WHY

meer of minder
integreren

why basics
voor de onderbouw

Eén methode voor meerdere vakken
Doorlopende leerlijn voor alle niveaus
Blended learning: e� ectief gebruik van papier en digitaal
Eigentijds, toegankelijk en actueel
Grote onderwerpen worden klein en herkenbaar gemaakt
Het materiaal wordt elke twee jaar geüpdatet
WHY geeft burgerschap een structurele plek in het curriculum
De premium-editie bevat de examenstof maatschappijleer
Tijdse�  ciënt en kostenbesparend door vakkenintegratie
Handleidingen en toetsen voor de docent

Op de website staan extra verdiepende 
opdrachten, artikelen en fi lmpjes

Praktisch en overzichtelijk vormgegeven

De leerlingen verzamelen hun 
materiaal in een eigen verzamelmapje

Minimagazines voor periodes 
van maximaal 3 weken

Elk magazine bevat interviews 
met leeftijdgenoten

In het verzamelmapje zitten ook 
extra tools, zoals stemkaartjes

De leerlingen werken in hun minimagazine 
en in hun persoonlijke myWHY omgeving

De docent kan het werk van 
de leerlingen op de website volgen

Verwijzingen naar de leerlingenwebsite 
met QR-code en navigatiecode

why MAGAZINE
voor de bovenbouw

Experts inspireren de leerlingen 
voor hun loopbaanoriëntatie

Artikelen starten steeds met een 
actuele case uit de praktijk

In de tekst worden belangrijke begrippen 
gemarkeerd die achterin in de begrippenlijst staan

Bronnen verdiepen de informatie uit de artikelen

Bij elk artikel diverse opdrachten, 
vaak met een verwijzing naar de website

Op de leerlingenwebsite staan extra 
artikelen, fi lmpjes en verdiepende opdrachten

Vermelding van de leerdoelen die 
de leerlingen zelf kunnen checken

Rijk geïllustreerd en 
aantrekkelijk vormgegeven

Elk magazine bevat interviews 
met leeftijdgenoten

Bij elk artikel diverse opdrachten, 
vaak met een verwijzing naar de website

Op de leerlingenwebsite staan extra 

persoonlijke
ontwikkeling

maatschappijleer

burgerschap

filosofie

levensbeschouwing

Wow, goeie vragen! 
Is het niet hoog tijd om ze aan 
te pakken? Dat kan nu met WHY 
basics in de onderbouw en WHY 
magazine in de bovenbouw.
Interessant en toegankelijk 
lesmateriaal voor het gehele 
voortgezet onderwijs.

Doorlopende leerlijn voor burgerschap en levensoriëntatie

NIEUW
VOOR het hele
voortgezet 
onderwijs

De standaard-editie 
combineert de eerste 
drie vakgebieden. 

De premium-editie 
combineert alle vijf 
de vakgebieden

Voordelen WHY

De maatwerk-editie wordt 
in overleg afgestemd op 
de wensen van de school.



www.creathlon.nl   info@creathlon.nl

WHY basics komt beschikbaar voor leerjaar 
1, 2 en de eerste helft leerjaar 3.

WHY basics is voor de brugklas beschikbaar 
vanaf augustus 2020 en het materiaal 
voor leerjaar 2 en 3 steeds een jaar later.

Voor vmbo en havo/vwo komen er twee varianten, 
aansluitend bij het leerniveau en de belevingswereld 
van de leerlingen.

+

ONDERBOUW

    WHY
    BASICS

BOVENBOUW

    WHY
    MAGAZINE

BOVENBOUW

    WHY
    MAGAZINE

BOVENBOUW

    WHY
    MAGAZINE

VMBO/HAVO/VWO VMBO/MAVO HAVO/VWO VWO

Thema’s voor leerjaar 1: Thema’s voor leerjaar 2:
Ik & jij Groepen & belangen

Contact Levensdoel & levensweg

Goed & fout Denken &  voelen

Waar of nietMooi niet!

Het aanbod voor 3/4/5 havo 
wordt nog uitgebreid met nieuwe thema’s. Het aanbod voor 3/4/5/6 vwo 

wordt nog uitgebreid met nieuwe thema’s.Maak nader kennis   
met WHY op een van de 

volgende manieren:
Bekijk het leerlingenmateriaal 
uit de pilot op de website www.whymagazine.nl

Vraag een proefpakket WHY magazine aan 
via de website of via info@creathlon.nl

Vraag een live presentatie op school 
aan door een ervaren docent.

Wees een koploper, stap nu in als ontwikkelschool en denk 
mee in het ontwikkelproces van WHY. Wil je overleggen over 
de mogelijkheden? Bel Creathlon: 033 303 31 02

    prijzen 2020
• De standaard-editie kost € 20,- 
• De premium-editie kost € 30,- 
• De maatwerk-editie kost € 35,- 

                Kosten per leerling 
                per schooljaar all-in.

De eerste tien scholen 
die WHY invoeren 

ontvangen 25% korting!

Je lijf, je leven

Relaties

Toekomst

Agressie

Macht

Voor leerjaren 4/5 zijn vijf magazines ontwikkeld:
Je lijf, je leven

Relaties

Principes

Agressie 

Geluk

Voor de leerjaren 5/6 zijn drie magazines ontwikkeld:
Waar of niet

Er is meer

Vrijheid

Voor de leerjaren 3/4 zijn vijf magazines ontwikkeld:


