Feedback
conceptvisie

MENS & MAATSCHAPPIJ

Reactieformulier Curriculum.nu visie
Negen ontwikkelteams, leraren en schoolleiders werken aan de actualisatie van
het curriculum voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit
doen zij niet alleen, zij gaan in gesprek en vragen feedback op tussenproducten
aan o.a leerlingen, ouders, (ontwikkel)scholen, leraren, schoolleiders,
schoolbestuurders, vakverenigingen, lerarenopleiders, vervolgonderwijs,
voorschoolse educatie, maatschappelijke organisaties, de wetenschap, en het
bedrijfsleven. De ontwikkelteams werken het komend jaar in vier
ontwikkelsessies en verzamelen tussen deze sessies hun feedback op
tussenproducten. Uw feedback is van belang voor het ontwikkelteam om
tussenproducten te verrijken.
Ontwikkelteam Mens & Maatschappij heeft de eerste ontwikkelsessie achter de
rug (14-16 maart) en heeft daarin een conceptvisie opgesteld voor het
leergebied. Voorliggend formulier is bestemd voor het meegeven van feedback
op deze conceptvisie namens een groep of vanuit een bijeenkomst. Het
ontwikkelteam heeft een aantal vragen geformuleerd en stelt uw reactie zeer
op prijs.
De consultatievragen hebben als doel de conceptvisie completer te maken, aan
te scherpen en te verhelderen.
Vult u de antwoorden op de vragen in die relevant zijn voor u of uw organisatie.
Gelieve per vraag de antwoorden beknopt te formuleren. Onderaan kunt u
eventuele overige opmerkingen toevoegen. Anonieme reacties worden niet
gebruikt.1 Het staat u vrij om voor meerdere leergebieden feedback te geven
en een formulier in te sturen.

U kunt dit reactieformulier mailen naar: consultatie@curriculum.nu
Dit kunt u doen tot en met woensdag 25 april 9.00 uur.
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Zie spelregels voor reactie op www.curriculum.nu

NB: Uw reactie wordt openbaar op www.curriculum.nu
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ALGEMENE GEGEVENS
We vragen u om de algemene gegevens hieronder zo goed mogelijk in te vullen. Deze gegevens
hebben de ontwikkelteams nodig om een goed beeld te krijgen van wie ze de feedback krijgen.

Contactgegevens indiener
Naam

Jeannet Hommel

e-mail*

voorzitter@vecon.nl

Telefoonnummer*

0183-614162

*Uw reactie op de vragen wordt openbaar gemaakt, contactgegevens worden niet openbaar gemaakt
Naam organisatie/ groep/ bijeenkomst
Vecon (2.000 leden)
✔ Ik reageer namens de organisatie

n.v.t.

Bijeenkomst(en) plaatsgevonden op/ reacties verzameld op (datum):

workshop 22/3, bijeenkomst commissie visie 12/4, bestuursvergadering 19/4, digitale enquete
Aantal personen deelgenomen aan het tot stand komen van de reactie: 60

personen

Aantal en achtergrond van de deelgenomen personen aan de reactie

leerlingen

pedagogisch medewerkers /
leraren uit het aansluitend onderwijs:

ouders
peuterspeelzalen/ kinderdagverblijf
po-leraren

✔ 4

MBO

✔ 2

HBO

✔ 50

vo-leraren

✔ 1

wetenschappers /
experts

WO

✔ 3

lerarenopleiders

Anders, nl.:

NB: Uw reactie wordt openbaar op www.curriculum.nu
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REFLECTIE OP TUSSENPRODUCTEN.
Probeer uw antwoord zo beknopt mogelijk te verwoorden en te voorzien van argumentatie. (max 200 woorden)

Wordt met deze conceptvisie M&M een voldoende eerste aanzet gegeven om tegemoet te komen
aan de doelen en uitgangspunten van Curriculum.nu? Het betreft met name: toekomstgericht
onderwijs; de leerling centraal; balans in de drie hoofddoelen van onderwijs; bevordering van de
samenhang en het verbeteren van een doorlopende
De Vecon waardeert de benadering vanuit leergebieden als brede basis om te kijken naar wat de
leerling nodig heeft. Nu al blijkt dat ook de leergebieden weer samenhang vertonen. We hopen dat de
ontwikkelteams daar rekening mee houden. Evenals met het feit dat de neiging bestaat om het eigen
vak of leergebied zo groot mogelijk te maken. Houd de totale hoeveelheid a.u.b. beperkt zodat er echt
ruimte ontstaat voor keuzes, verdieping en vaardigheden. Wij vertrouwen erop dat bij het bepalen
van inhouden/bouwstenen de vakken waaruit een leergebied bestaat duidelijk herkenbaar op alle
niveaus aanwezig zijn.

In hoeverre herkennen (po, vo en so) scholen zich in deze conceptvisie?

Als ze zich er niet volledig in herkennen: Wat moet er gebeuren willen zij zich er alsnog in
herkennen?

Kunnen zowel scholen die opteren voor een leergebied M&M als scholen die opteren voor
afzonderlijke M&M-vakken voldoende uit de voeten met de richting die aangegeven wordt?

Vakspecifieke kennis en vaardigheden mogen niet uit het oog verloren worden; afzonderlijke
vakbegrippen en vakvaardigheden blijven van belang om voldoende recht te doen aan de
multiperspectieve benadering.
Teveel nadruk op samenhang kan belemmerend werken. Geforceerd werken vanuit concepten,
contexten, maatschappelijke kwesties laat een deel van de stof van vakken, die soms heel belangrijk is
als basis, buiten beschouwing.
Maatschappelijke kwesties als uitgangspunt is soms zelfs te negatief, je kunt ook kiezen voor een
positieve benadering, bijv. wat fijn dat er in Nederland zo'n goede infrastructuur is. Hoe komt dat?
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REFLECTIE OP TUSSENPRODUCTEN.
Probeer uw antwoord zo beknopt mogelijk te verwoorden en te voorzien van argumentatie. (max 200 woorden)

Als ze er niet voldoende mee uit de voeten kunnen: Wat moet er gebeuren willen zij er alsnog mee
uit de voeten kunnen?

In hoeverre worden de eerste ideeën over samenhang (binnen M&M en tussen M&M en andere
leergebieden en vakken) onderschreven?

We zien allemaal samenhang maar tot nu toe is het niemand gelukt om die samenhang zodanig te
identificeren dat het als basis voor de lesstof kan dienen. Dit is een heel lastig terrein. Zie ook onze
andere opmerkingen.

Als de eerste ideeën niet of niet geheel worden onderschreven: Wat moet er gebeuren om die
ideeën alsnog te kunnen onderschrijven?

Zijn in de conceptvisie voldoende waarborgen ingebouwd om eventuele overladenheid binnen
M&M te voorkomen?

Daarvoor is de visie nog onvoldoende concreet. Pas in een later stadium is hierover iets te zeggen.
De Vecon denkt dat het huidige programma VMBO-economie, in afgeslankte en aangepaste vorm,
geschikt zou kunnen zijn als basis. Dit uitgangspunt kan misschien helpen om eventuele
overladenheid te identificeren als ook de andere vakken op deze manier naar het programma kijken.
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REFLECTIE OP TUSSENPRODUCTEN.
Probeer uw antwoord zo beknopt mogelijk te verwoorden en te voorzien van argumentatie. (max 200 woorden)

Als dat niet of in onvoldoende mate het geval is: Wat moet er gebeuren om de gewenste waarborg
alsnog te bewerkstelligen?

NB: Uw reactie wordt openbaar op www.curriculum.nu

Reactieformulier Curriculum.nu visie

Overige punten
Als u naast de antwoorden hierboven aan het ontwikkelteam nog andere aandachtspunten heeft,
kunt u dat hieronder invullen. Onderwerpen die geen betrekking hebben op de inhoud van de
tussenproducten en/of de consultatievragen van het ontwikkelteam, worden verzameld en
gedeeld.
De Vecon heeft waardering voor de visie maar wil een paar zinnen liever anders geformuleerd zien.
Ontwikkelingen in de samenleving, we zien liever:
Leerlingen leren bijvoorbeeld historisch en geografisch te denken en redeneren. Bovendien leren ze
keuzes te maken vanuit economisch welvaarstbesef, fundamentele (filosofische) vragen te stellen,
ontwikkelen ze democratisch bewustzijn en doen ze kennis van de rechtsstaat op.
Op diverse plaatsen wordt gesproken over 'mensen'. Wij zien dat graag breder: organisaties, formele
en informele samenwerkingsverbanden, gemeenschappen, vakbonden, NGO's, politieke partijen, enz.
In het PO kunnen economische onderwerpen heel goed aan de orde komen, onderwerpen als: sparen
en lenen (week van het geld), sportclubs (hoe financier je dat?), Prinsjesdag, marketing via social
media. Niet noodzakelijk als apart vak.
We missen duurzaamheid, circulaire economie, welvaart van toekomstige generaties en
ondernemerschap.
Onze achterban is nog niet enthousiast voor teveel vakoverstijgend of zelfs geïntegreerd onderwijs
binnen M&M.
Perspectief zou vervangen kunnen worden door vakdiscipline. M&M door 'de vakken binnen M&M'.
De thema's die gekozen worden mogen de leefwereld van de leerlingen overstijgen.
Leerlingen zijn nu al onderdeel van de maatschappij, niet alleen in de toekomst.
Keuze voor wel/niet lesgeven in een leergebied moet bij de school liggen.
Samenhang binnen het leergebied en daarbuiten - onderdeel c - M&M trekt wel een heel grote jas
aan!
De leerling moet worden toegerust voor 'het leven', niet alleen voor vervolgonderwijs of
arbeidsmarkt.
De Vecon waardeert de benadering vanuit leergebieden als brede basis om te kijken naar wat de
leerling nodig heeft. Nu al blijkt dat ook de leergebieden weer samenhang vertonen. We hopen dat de
ontwikkelteams daar rekening mee houden. Evenals met het feit dat de neiging bestaat om het eigen
vak of leergebied zo groot mogelijk te maken. Houd de totale hoeveelheid a.u.b. beperkt zodat er echt
ruimte ontstaat voor keuzes, verdieping en vaardigheden. Wij vertrouwen erop dat bij het bepalen
van inhouden/bouwstenen de vakken waaruit een leergebied bestaat duidelijk herkenbaar op alle
niveaus aanwezig zijn.
Een belangrijke vraag die meer leergebieden betreft is waar financiële zelfredzaamheid (incl een
beperkte juridische basis) en ondernemerschap geplaatst gaan worden. Het kan niet zo zijn dat zulke
noodzakelijke onderwerpen tussen wal en schip belanden.
De Vecon wil graag in volgende producten ook bronvermeldingen.
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