
Meewerken aan het  
onderwijs van morgen

Onder de naam Curriculum.nu vindt een landelijke herziening van het vaste 
onderwijsprogramma van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 
plaats. Begin 2018 starten de ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders 
uit het primair en voortgezet onderwijs, om voor negen leergebieden de vraag  
‘Wat moeten leerlingen kennen en kunnen?’ in verschillende stappen te 
beantwoorden. Ter ondersteuning van die taak is SLO gevraagd een overzicht te 
geven van de curriculaire uitdagingen rondom de betreffende leergebieden.

De ontwikkelteams buigen zich over mogelijke bouwstenen voor het curriculum.  
Om te helpen bij de voorbereiding op deze taak is in deze startnotitie de huidige 
stand van zaken ten aanzien van het leergebied Mens & maatschappij beschreven 
en een aantal leerplankundige uitdagingen benoemd. Deze zijn geconcretiseerd 
in ‘leidende vragen’ waarop de antwoorden van belang kunnen zijn voor de 
bouwstenen voor dit leergebied.  

Mens & maatschappij
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Inleiding 

Als lid van het ontwikkelteam Mens & maatschappij (M&M) buig je je samen met andere leraren over de 
bouwstenen voor een curriculum voor M&M. Met deze notitie kunnen jullie je op hoofdlijnen oriënteren  
op dit domein en op een aantal vragen die aanleiding geven om na te denken over dat curriculum.

Tot het domein van de mens- en maatschappijvakken 
(M&M-vakken) behoren aardrijkskunde; economie 
en bedrijfseconomie; filosofie; geschiedenis; 
maatschappijleer, maatschappijkunde en maatschappij-
wetenschappen. In het primair onderwijs vallen de 
M&M-vakken binnen het leergebied Oriëntatie op jezelf 
en de wereld (OJW; met daarin ook biologie, natuurkunde 
en techniek); in het voortgezet onderwijs vallen zij 
binnen het leergebied Mens & maatschappij.

Een curriculumherziening voor de M&M-vakken is van 
belang om de samenhang tussen de vakken (kennis en 
vaardigheden) te versterken. Ook is het goed om meer 
zicht te krijgen op een weldoordachte doorlopende 
leerlijn binnen en tussen deze vakken. Zo krijgen we 
meer houvast bij het bepalen van wat tot de kern van 

deze vakken behoort, en waar mogelijkheden liggen voor 
keuzes – waaronder ook verdere samenwerking tussen 
vakken. Bij een herijking van het curriculum kunnen 
we ook nadenken over de vraag hoe de M&M-vakken 
bijdragen aan het realiseren van doelen op het gebied 
van burgerschap en (indien de school hiervoor kiest) 
persoonsvorming. Ook kunnen we nadenken over de 
relatie(s) met andere vak- of leergebieden, zoals taal- en 
literatuuronderwijs, wiskunde, enzovoorts. 

In deze notitie gaan we in op de vraag waarom een 
herziening van het curriculum op het terrein van 
de M&M-vakken van belang is en op een aantal 
voorwaarden voor een geslaagd curriculum voor M&M. 
Vervolgens gaan we in op een aantal leidende vragen die 
volgen uit de eerste paragraaf. 

“Zeker voor een leergebied als Mens & maatschappij 
is de verbinding tussen binnen- en buitenschools leren 

enorm waardevol.”
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Probleemanalyse

Wat staat er in de wet, in kerndoelen en in 
examenprogramma’s?
De doelen voor M&M zijn uitgewerkt in verschillende 
documenten die beschrijven wat leerlingen 
aangeboden moeten krijgen (de kerndoelen) en wat 
ze moeten kennen en kunnen (de eindtermen in 
examenprogramma’s). 
Voor het primair onderwijs en de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs zijn de kerndoelen ondergebracht 
in geïntegreerde leergebieden; Oriëntatie op jezelf en 
de wereld in het po (Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, 2006) en Mens en Maatschappij in de 
onderbouw van het vo (Onderbouw-VO, 2006). Voor het 
po is daarbij nog een onderverdeling gemaakt waardoor 
onder meer geschiedenis (Tijd) en aardrijkskunde 
(Ruimte) als vakken herkenbaar zijn. 
Voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo zijn 
er examenprogramma’s met eindtermen voor de 
afzonderlijke M&M-vakken. 

Terrein en typering van M&M
Alle M&M-vakken houden zich bezig met vraagstukken 
over ons samenleven – in het verleden, nu en in de 
toekomst. Die vraagstukken kunnen dichtbij, concreet 
en heel herkenbaar zijn, maar ook (letterlijk en figuurlijk) 
verder weg liggen, en meer abstract van karakter zijn. 
Als leerlingen een samenhangend mens- en wereldbeeld 
willen ontwikkelen dan gaat dat verder dan het leren 
van feiten. Het gaat er dan juist om dat ze verbanden 
leren zien, dat ze leren vakmatig en helder te redeneren, 
etc. Om dat te kunnen is naast oriëntatie- of funderende 
kennis ook het oefenen met (denk)vaardigheden van 
groot belang. Het is de vraag in hoeverre dit in de 
praktijk door alle vakken en leerjaren heen planmatig en 
doelmatig vorm krijgt. 
De inhouden van de M&M-vakken raken aan een 
scala aan onderwerpen die voor leerlingen direct van 
belang zijn. Toch zien leerlingen de relevantie van 
de M&M-vakken niet altijd in – zo blijkt onder meer 
andere uit gesprekken met leraren. We staan dus voor 
de uitdaging om de M&M-vakken meer betekenisvol 
te maken c.q. ervoor te zorgen dat leerlingen onze 
vakken als betekenisvol ervaren. Van belang is dat ook 
actuele en soms moeilijk bespreekbare (controversiële) 
maatschappelijke vraagstukken die vanuit de 
samenleving en de media op de leerlingen afkomen in de 
klas aan de orde kunnen komen. 
In vergelijking met andere vak- of leergebieden is 
M&M niet duidelijk gedefinieerd of afgebakend. Dat 
geldt voor de wetenschappelijke disciplines waaruit de 
vakken voortkomen, dat geldt ook voor praktijken op 
scholen. In het po werken leerkrachten soms vanuit het 
geïntegreerde leergebied OJW, maar vaker toch 

vanuit losse vakken. Voor de onderbouw van het vo zijn 
kerndoelen geformuleerd voor het leergebied M&M 
en op sommige scholen staat dit ook zo op het rooster, 
maar in de praktijk gaat het ook hier vaak om een 
afwisseling van lessen in aardrijkskunde en geschiedenis, 
met soms ook economie. Aardrijkskunde voelt zich ook 
thuis bij het profiel Natuur & techniek, economie bij 
rekenen/wiskunde, zoals filosofie en geschiedenis ook 
raakvlakken hebben met het domein van Taal & cultuur. 
Op veel scholen bestaan vakoverstijgende projecten die 
vaak organisch gegroeid zijn en zich niets aantrekken 
van de grenzen van domeinen. Op scholen leeft de vraag 
‘wat zijn de grenzen van M&M’ dus mogelijk niet zo 
sterk. Bij een herijking van de curricula van de M&M-
vakken speelt de vraag naar de grenzen tussen vakken 
of domeinen, en die naar de samenhang met andere 
domeinen en vakken, nadrukkelijk wél een rol. 

Samenhang
Met het clusteren van kerndoelen in leergebieden heeft 
het ministerie geprobeerd om meer samenhang tussen 
de M&M-vakken te bewerkstelligen (Onderbouw-VO, 
2006; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
2006). In de praktijk heeft dat niet (automatisch) geleid 
tot meer samenhangend onderwijs. Op veel scholen 
staan M&M-vakken afzonderlijk op het rooster en 
veel leraren werken met een vakgebonden methode. 
Als scholen al in een leergebied werken, zoals op 
vernieuwingsscholen en in de onderbouw van het vmbo, 
blijkt de thematische aanpak van M&M niet per definitie 
tot meer samenhang te leiden. De samenhang binnen 
en tussen M&M-vakken zoals die in het verleden wel 
beoogd is, kan beter tot zijn recht komen. Maar daar zijn 
nieuwe impulsen voor nodig.

De wereld buiten de school
Leren krijgt meer betekenis voor leerlingen als ze het 
kunnen koppelen aan het ‘echte leven’. Zeker voor een 
leergebied als M&M is de verbinding tussen binnen- en 
buitenschools leren enorm waardevol. In voorkomende 
gevallen kunnen scholen samenwerking zoeken met 
instellingen, bedrijven, overheden (etc.) buiten de school. 
Of dat gebeurt, is nu sterk afhankelijk van de leraar 
voor de klas en vaak ook van de toestemming van de 
directeur of schoolleider. Financiële obstakels en het 
rooster maken dat soms lastig, net als de hardnekkige 
overtuiging dat leerlingen meer leren uit een werkboek 
dan tijdens een excursie. Buitenschools leren komt vaak 
bovenop het leren in de school, en niet in plaats van 
delen van de stof. Ook de kerndoelen zijn daar mogelijk 
debet aan: de noodzaak of het belang om school en 
wereld interactief te maken, is er mogelijk te weinig in 
uitgedrukt. Tegelijk is en blijft het aan de school en de 
leraar zelf om hierin weloverwogen keuzes te maken.
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Burgerschapsvorming en persoonsvorming
De aandacht voor burgerschapsvorming in het onderwijs 
neemt toe (Bron & Gelinck, 2017). Aan de ene kant 
erkennen politiek, beleidsmakers, scholen en ook leraren 
zelf dat burgerschapsvorming nuttig en noodzakelijk 
is. Aan de andere kant constateren onder andere de 
inspectie en (internationale) wetenschappers dat het 
burgerschapsonderwijs in Nederland in de praktijk te 
wensen overlaat. Scholen zijn al sinds 2006 verplicht 
‘iets’ aan burgerschapsvorming te doen. Dat doen zij in 
de regel ook, maar vaak weinig bewust, en dus ook niet 
planmatig of doelmatig.

In discussies over burgerschap zijn in de afgelopen 
jaren verschillende accenten gelegd. Momenteel gaat 
veel aandacht uit naar de basiswaarden van onze 
open, democratische samenleving. M&M-vakken 
dragen, ieder vanuit hun eigen vakperspectief, bij 
aan burgerschapsvorming, maar zowel in theorie 
als in praktijk is deze bijdrage onvoldoende duidelijk 
of zichtbaar gemaakt. In het curriculum van de 
M&M-vakken in po en vo zou die bijdrage aan de 
burgerschapsopdracht meer expliciet gemaakt kunnen 
worden. Ook kunnen de M&M-vakken daardoor voor 
leerlingen meer betekenis krijgen. Concreet kun je 
denken aan thema’s als multiculturaliteit, identiteit 

en de verantwoordelijkheid voor actief democratisch 
samenleven. In het traject van Curriculum.nu werken we 
óók aan een heldere visie op de burgerschapsopdracht 
voor het onderwijs, en aan de leerinhouden die 
daar mogelijk bij horen. Het is belangrijk dat het 
ontwikkelteam M&M hier aansluiting mee vindt en 
houdt, om zo maximale samenhang en uitwisseling te 
realiseren.

Naast de ontwikkeling van kennis en vaardigheden 
(kwalificatie) en maatschappelijke toerusting 
(socialisatie) is ook persoonsvorming een belangrijk 
doel van onderwijs (Platform Onderwijs2032, 2016). 
Voor het lopende traject van Curriculum.nu is dit voor 
het landelijke curriculum weliswaar expliciet geen 
thema meer. Tegelijk spreekt voor zich dat elke manier 
waarop we M&M-inhouden organiseren of aanbieden 
gevolgen heeft voor hoe leerlingen zich vormen. 
Denk bijvoorbeeld aan de behandeling van actuele 
maatschappelijke problemen en issues die leerlingen in 
meerdere opzichten ‘persoonlijk raken’. Ook als de vraag 
naar de manier waarop M&M expliciet bijdraagt aan 
de persoonsvorming van leerlingen niet aan de orde is, 
kunnen en moeten we ons afvragen wat de ‘vormende 
waarde’ van ons domein is. 

“Alle mens- en maatschappijvakken houden zich 
bezig met vraagstukken over ons samenleven - in 

het verleden, nu en in de toekomst.”
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Overladenheid
Veel leerkrachten en (M&M-)docenten vinden dat zij 
te weinig tijd hebben om ‘alles’ in de klas aan de orde 
te stellen (Gelinck, Noordink, van der Kaap, Marsman, 
Visser, den Elzen, Duijker, Schaefer & Sikkes, 2017). Is er 
te weinig tijd voor M&M of willen we de kinderen te 
veel leren? Of allebei? Dit vraagstuk van de zogenaamde 
overladenheid vraagt om een nadere analyse.
In het po lijkt de tijd die aan de M&M-inhouden wordt 
besteed klein ten opzichte van andere vakken. Op 
menige school wordt OJW gezien als iets dat ook nog 
moet, naast taal en rekenen. Dat komt onder meer 
doordat OJW geen (verplicht) onderdeel is van de 
eindtoets po. Ook vanuit het vo zijn er signalen dat het 
aantal uren voor M&M-vakken in onder- en bovenbouw 
afneemt.
Mede door de ‘openheid’ (of vaagheid) van de 
kerndoelen leunen leraren in het po en in de onderbouw 
vo sterk op methodes en hebben ze het gevoel dat ‘het 
boek uit moet’. In de bovenbouw van het vo lijkt het 
centraal examen en de manier waarop dat is ingericht 
een belangrijke factor in het verhogen van druk en 
inhoudelijke ballast. Interessant is overigens dat niet alle 
leraren last hebben van het gevoel van overladenheid: 
een heldere visie en dito keuzes helpen om de 

hoeveelheid lesstof binnen de perken te houden.
In het kader hiervan lijkt het goed om te wijzen op het 
begrippenkader dat we gebruiken in de verschillende 
M&M-vakken. Daar bestaat aan de ene kant veel overlap 
in. Aan de andere kant geven we begrippen in elk vak 
vaak weer net een andere definitie. Daar lijkt veel winst 
te behalen. Oplossingen voor de (ervaren) overladenheid 
zijn al met al ook te vinden in het creëren van meer 
bewuste samenhang tussen de M&M-vakken en in 
duidelijke keuzes in wat tot de kern en wat tot de keuze 
van onze vakken / ons domein behoort. 

Doorlopende leerlijnen
Voor leerlingen is het van belang dat zij bij de 
overgang van de ene naar de andere school, bouw 
of leerjaar zo min mogelijk breuken of lacunes in het 
leerproces ervaren. Geschiedenis heeft van oudsher 
een concentrische opbouw: in po, de onderbouw en de 
bovenbouw van het vo doorlopen leerlingen dezelfde 
tijd, maar steeds met een grotere afstand tot hun 
omgeving. Hier is goed over nagedacht en in theorie is 
hier sprake van een doorlopende leerlijn. Het is maar 
de vraag of deze in de praktijk ook zo uitpakt en of 
er voldoende sprake is van een graduele opbouw of 
uitbreiding van kennis en inzicht. Het zogenoemde 
historische denken en redeneren, dat centraal staat in de 
bovenbouw vo, krijgt in de onderbouw, laat staan in het 
po, in de regel maar weinig aandacht.

In het algemeen lijken de kerndoelen po en onderbouw 
vo niet goed op elkaar aan te sluiten. Door hun globale 
formulering geven ze bovendien weinig richting aan 
het onderwijs. Scholen, leraren en methodemakers 
maken op grond daarvan verschillende keuzes. Die 
vrijheid is een groot goed, maar beperkt ook de 
mogelijkheden om voort te bouwen op eerder geleerde 
kennis en vaardigheden. Dit alles geldt zeker ook voor 
het leergebied M&M. Daar is ook de aansluiting tussen 
de kerndoelen onderbouw vo en de afzonderlijke 
examenprogramma’s in de bovenbouw van vmbo, havo 
en vwo voor verbetering vatbaar. 
De vraag is of en hoe we meer houvast kunnen bieden. 
Duidelijk uitgewerkte leerlijnen of concrete voorbeelden 
van niveaubeschrijvingen (wat verwachten we van 
leerlingen in klas x op schooltype y op het gebied van z) 
zouden hierin zeker helpen. 



Differentiatie havo en vwo
Bij verschillende M&M-vakken komt de differentiatie tussen het havo- en het vwo-programma niet goed tot zijn recht 
(Gelinck et al., 2017). Veel leraren en leerlingen ervaren geen of nauwelijks verschil in inhoud tussen de beide schooltypen. 
In de praktijk is het havo-programma - kort door de bocht - een slap aftreksel van het vwo-programma. Dat maakt dat het 
vwo-programma - omgekeerd - vaak niet meer behelst dan een havo-plus variant. Eindexamenprogramma’s kunnen beter 
afgestemd worden op de kennis en vaardigheden, de belangstelling en de vervolgopleidingen van havo- en vwo-leerlingen. 
Vakken kunnen hierin veel van elkaar leren. In de examenprogramma’s van de vakken maatschappijwetenschappen en 
filosofie zijn herkenbaar inhoudelijke verschillen gemaakt tussen beide stromen.

Specifieke knelpunten en uitdagingen voor de afzonderlijke M&M-vakken

Aardrijkskunde
Aardrijkskundige werk- en denkwijzen en geografische informatiesystemen (GIS) komen in de praktijk nog maar weinig 
aan de orde. De grote (ruimtelijke) vraagstukken van de toekomst - zoals water- en voedselproblematiek, duurzaamheid en 
wereldburgerschap – vragen om meer en meer gerichte aandacht. 

Economie en bedrijfseconomie
Wetenschappelijke ontwikkelingen (gedragseconomie, politieke economie) en ontwikkelingen in de samenleving 
(ondernemerschap, bedrijfsethiek, technologie en duurzaamheid) vragen om een meer concrete vertaling naar leerdoelen 
voor leerlingen. Verder is het een uitdaging om de economische vakken beter te laten aansluiten bij het vervolgonderwijs 
en/of de specifieke sector. 

Filosofie
Filosofie heeft zich ontwikkeld tot een klein maar sterk vak in de bovenbouw van havo en vwo. Het is een  
(open) vraag of filosofische vaardigheden niet ook een rol zouden kunnen / moeten spelen in andere domeinen  
(Mens & maatschappij, Taal & cultuur, Natuur & techniek (wetenschapsfilosofie), in de onderbouw en ook in het vmbo. 
Nader (curriculum)onderzoek is gewenst, alsmede een verdere verkenning van de mogelijkheden van filosoferen in het po.

Geschiedenis
Het historisch denken en redeneren vraagt om meer en meer gerichte aandacht in de onderbouw, mogelijk ook in het po. 
Leraren vragen daarnaast aandacht voor wereldgeschiedenis en voor meer nadruk op de betekenis van het verleden voor het 
heden met het oog op onder andere geopolitieke ontwikkelingen en de actuele discussies over (nationale) identiteit.

Maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen
Uitdagingen liggen hier vooral in het expliciet maken van doelen en inhouden op het gebied van burgerschap en 
persoonsvorming en in het aan de orde stellen van gevoelige maatschappelijke thema’s.
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“De inhouden van de mens- en maatschappijvakken 
raken aan een scala aan onderwerpen die voor 

leerlingen direct van belang zijn.”
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Voorwaarden 
Voor een geslaagd curriculum op het gebied van M&M 
moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. 
De onderstaande thema’s gaan over die voorwaarden. 
Het zijn geen thema’s waar het ontwikkelteam zich 
over zal buigen, maar het is wel van belang dat deze 
voorwaarden in een later stadium de gewenste  
aandacht krijgen. 

Professionele ontwikkeling
Als het gaat om de inhouden van M&M (of OJW) zijn 
er zorgen over het in- en uitstroomniveau van pabo-
studenten. Op de pabo is er weinig tijd en aandacht 
voor de M&M-vakken. Als, dan gaat het vaak alleen om 
didactiek. Het is een goede zaak dat pabo’s inmiddels 
werken aan kennisbases voor M&M en gerelateerde 
vakken en inhouden. De kwaliteit van de opleidingen en 
hun studenten kan en moet merkbaar omhoog. 
Bij tweedegraadsopleidingen is de toets (op basis van de 
landelijke kennisbasis) vooral gericht op reproductie, in 
plaats van op het op complex niveau kunnen gebruiken 
van kennis in nieuwe (onderwijs)situaties. Eenmaal voor 
de klas is er voor leraren vaak weinig tijd voor nascholing 
op het gebied van vakinhouden of vakdidactiek. 

Bij het aangaan van alle genoemde uitdagingen 
(samenhang, doorlopende leerlijnen, burgerschaps-
vorming, etc.) is tijd en aandacht voor (na)scholing 
een voorwaarde. Het realiseren van afstemming en 
samenhang tussen vakken stelt hogere eisen aan de 
leraar. Leraren in het po zijn breed opgeleid, maar 
hebben niet altijd voldoende kennis van de M&M- 

 
vakken. Leraren in het vo hebben meestal vakspecifieke 
expertise gericht op één vakgebied, maar missen die 
kennis op andere vakgebieden. Een goede infrastructuur 
voor professionalisering en samenwerking tussen vo en 
hoger onderwijs, zoals de regionale steunpunten voor de 
bètavakken, ontbreekt bij de meeste M&M-vakken. 

Toetsing en evaluatie
Goede niveaubepaling gekoppeld aan adequate 
toetsing en prestatiegericht werken zijn belangrijke 
randvoorwaarden om een (doorlopende) leerlijn in 
de praktijk goed tot zijn recht te laten komen. Ook 
formatieve toetsing (naast summatieve) en verdere 
ontwikkeling van andere vormen van toetsing zijn in  
dit opzicht van belang. 

Examinering
In de bovenbouw vmbo en in de tweede fase zijn leraren 
en leerlingen sterk gericht op het centraal examen. 
Dat, immers, is het moment waarop bepaald wordt of 
je (middelbare) schoolloopbaan uiteindelijk voldoende 
succesvol is. Leerlingen oefenen vooral in de ‘techniek’ 
om examenvragen goed te kunnen beantwoorden.  
Dat zorgt er onder anderen voor een groot deel van het 
schoolexamen in de M&M-vakken betrekking heeft op 
leerstof die ook in het centrale examen getoetst wordt. 
Het is een belangrijke opgave om de kwaliteit en de 
inhoud van de schoolexamens te waarborgen. Daarbij 
hoort ook de acceptatie dat (schooleigen) SE-cijfers 
kunnen en mogen afwijken van CE-cijfers.
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Leidende vragen

Kern en keuze

1.    Hoe kan het onderscheid in kern en keuze helpen om (het gevoel) van overladenheid van 
het curriculum weg te nemen? 
Als overladenheid (of het gevoel daarvan) een probleem is, dan moeten alle vakken goed nadenken over wat 
hun wezenlijke kern is, en wat tot de keuze van school of docent moet behoren. Voor de M&M-vakken is dat des 
te belangrijker: leerlingen ervaren ze vaak als ‘heel veel weetjes’ en hun status is in vergelijking met die van de 
kernvakken laag. Bekend is dat het aantal lesuren dat in het po wordt ingezet voor de vakken aardrijkskunde en 
geschiedenis onder druk staat. 
Het gevoel van overladenheid wordt ook bepaald door de vaak uitgebreide methodes die voor veel leraren leidend 
zijn. De indruk bestaat dat een (aanzienlijk) deel van de leraren zich onvoldoende bewust is van de mogelijkheid om 
eigen keuzes te maken in het leerstofaanbod; als in de kerndoelen duidelijk is wat de kern is en waar de keuzeruimte 
zit, dan zou dat de huidige situatie in positieve zin kunnen veranderen. 
In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs is er sprake van omvangrijke uitwerkingen van de examen-
programma’s in syllabi en dientengevolge in methodes. Ook hier kan het nadenken over wat de wezenlijke kern 
is van de afzonderlijke M&M-vakken leraren en leerlingen(!) ruimte geven om schooleigen en zelfs leerling-eigen 
onderwerpen in het programma op te nemen. In deze zin kan een eventuele curriculumherziening bijdragen aan het 
versterken van het eigenaarschap van het onderwijs bij leraren (en leerlingen). 

2.   Hoe kunnen we de kern van M&M en/of van de afzonderlijke M&M-vakken formuleren?
Het idee dat het bij M&M vooral gaat om ‘feiten en weetjes’ komt niet uit de lucht vallen. Bij elkaar opgeteld moeten 
kinderen voor onze vakken ook objectief veel weten. Maar hoeveel feiten moeten zij kennen om een samenhangend 
mens- en wereldbeeld te ontwikkelen? En hoe onderbouwen we dat? Behalve in het weten kunnen we het 
fundament van onze vakken ook zoeken in het denken: de ontwikkeling van ‘gezond’ aardrijkskundig, historisch, 
economisch en sociologisch denken. 
De nieuwe examenprogramma’s (havo/vwo) voor economie, maatschappijwetenschappen en de bètavakken zijn 
recent opnieuw ontworpen volgens de zogenoemde concept-contextbenadering. Die aanpak biedt mogelijk hulp bij 
het beantwoorden van de vraag naar kern en keuze, in samenhang met zo’n ‘denkaanpak’ (Gelinck et al., 2017). Hoe 
kunnen concepten waarmee we maatschappelijke processen en vraagstukken in al onze vakken beschrijven hierbij 
een rol spelen? Denk hierbij aan concepten als globalisering, macht, democratie, duurzaamheid, ongelijkheid, etc. In 
dit verband heeft SLO samen met lerarenopleiders recent gewerkt aan een kennisbasis M&M (SLO intern document, 
2016). Behalve concepten bevat het ook typische denk- en werkwijzen die in veel/alle M&M-vakken een rol spelen. 
Bij het bepalen van een kern moeten we, ten slotte, ook goed nadenken over verschillen tussen leerlingen. Biedt 
een kern die we vaststellen voldoende inhoud om tegemoet te komen aan de behoefte van verschillende typen 
leerlingen? Is er, met andere woorden, ook differentiatie mogelijk binnen de kern? Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
(andere) kerndoelen voor speciaal onderwijs en verschillen in de kern (eindtermen) tussen bovenbouw vmbo en 
bovenbouw havo/vwo.

D
oorlopende leerlijnen
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1.    (Hoe) helpen concentrische of lineaire leerlijnen ons om tot doorlopende leerlijnen in de 
M&M-vakken te komen?
Als het om leerlijnen gaat spreken we (in jargon) van lineaire leerlijnen en concentrische leerlijnen (Thijs & van den 
Akker, 2009). Lineaire leerlijnen zijn stapsgewijs opgebouwd: om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven, 
heb je bepaalde kennis en vaardigheden nodig (enz.) Concentrische leerlijnen zijn als kringen in een vijver: kinderen 
werken steeds met dezelfde inhouden of concepten, maar de taken en ook de manieren waarop ze daaraan werken 
worden steeds abstracter of complexer.
Het vak geschiedenis is al sinds jaar en dag concentrisch opgebouwd. Op dit moment staan tien tijdvakken 
en 49 kenmerkende aspecten centraal. In verschillende sectoren van het onderwijs komen die op een andere 
manier aan bod: in de eigen omgeving, in het land, Europees, op wereldschaal. Hierdoor ontwikkelen kinderen 
de oriëntatiekennis die een voorwaarde is om geschiedenis te begrijpen. Doordat die kennis niet in alle soorten 
onderwijs gericht gekoppeld is aan historisch denken en redeneren, lijkt de groei van historisch besef echter niet 
helemaal gewaarborgd. 

2.    Hebben we een gemeenschappelijke taal nodig om doorlopende leerlijnen voor M&M  
te ontwikkelen? (Denk aan: gemeenschappelijke (kern)concepten, denk- en werkwijzen  
en/of vaardigheden.)
Als het gaat om de M&M-vakken spreken leraren in het po, in de onderbouw vo en in de bovenbouw vo niet altijd 
dezelfde (vak)taal. Dat is ook niet zo vreemd: ze zijn op een andere manier opgeleid en hun kennis van de vakken 
en hun didactieken varieert. Leerkrachten hebben veel generieke kennis, maar vaak een bescheiden focus op de 
zaakvakken. In de onderbouw vo en op het vmbo werken leraren met een tweedegraads opleiding, soms ook met 
bevoegdheden voor meer vakken. In de bovenbouw werken universitair opgeleiden die zich vaak als vakspecialist 
zien. Een voorwaarde voor het creëren van doorlopende leerlijnen is, dat al deze leerkrachten en vakdocenten 
(maar ook schoolboekauteurs) dezelfde taal leren spreken. Concreet betekent dat, dat we gebruik zouden kunnen 
maken van een vastgesteld aantal (kern)concepten en vakbegrippen. Ook kunnen we denk- en werkwijzen en/of 
vaardigheden benoemen en uitschrijven die voor de afzonderlijke M&M-vakken en/of voor het domein in zijn geheel 
van belang zijn. 

3.    Hoe helpt het vaststellen van ijkpunten, bijvoorbeeld in de vorm van vastgestelde 
eindniveaus in po en onderbouw vo, ons om beter zicht te krijgen op een doorlopende 
leerlijn voor M&M?
De praktijk is dat leraren aan het begin van het vo van voor af aan starten met hun lessen in aardrijkskunde en 
geschiedenis. Ze haken niet of nauwelijks aan bij wat in het primair onderwijs al aan de orde is gekomen. Bij de 
start van de bovenbouw havo/vwo en in mindere mate in de bovenbouw vmbo lijkt dat nog eens te gebeuren. Een 
duidelijk idee van ijkpunten – bijvoorbeeld van eindniveaus voor po en onderbouw vo - kan leraren zicht geven op het 
fundament waar ze naar toe kunnen werken of waarop ze verder kunnen bouwen. 

4.    Wat dragen kerndoelen die concreter zijn uitgewerkt mogelijk bij aan de ontwikkeling  
van doorlopende leerlijnen in M&M? 
De kerndoelen in het po en de onderbouw vo zijn globaal geformuleerd en geven daarmee vrijheid aan scholen en 
leraren om het domein M&M en de afzonderlijke vakken naar eigen believen in te vullen. Logischerwijs leidt die 
vrijheid tot soms grote verschillen in het onderwijs dat kinderen krijgen. Dat maakt het voor leraren en scholen lastig 
om (consistent) voort te bouwen op kennis en vaardigheden die kinderen al hebben. Als we kerndoelen concreter 
of specifieker maken kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan een doorlopende leerlijn. De uitdaging is om 
de goede balans te vinden tussen kerndoelen M&M die specifieker zijn en dus meer richting geven, maar die toch 
voldoende ruimte bieden voor een eigen invulling op school of in de klas. 

D
oorlopende leerlijnen
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Sam
enhang

5.    Moeten en kunnen we de leerdoelen van de verschillende eindniveaus in het voortgezet 
onderwijs bijstellen, zodat leerlingen beter kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs? 
Voor geen enkele van de opleidingen in het vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo) is een van de mens- en 
maatschappijvakken een vereiste. Wel richt een groot aantal studierichtingen en vervolgopleidingen zich 
op de sector economie. Met name voor de vakken economie en bedrijfseconomie is de doorstroom naar het 
vervolgonderwijs dus van groot belang. Uit cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt dat er binnen de sector 
economie (in het hoger onderwijs) sprake is van een relatief grote uitval van eerstejaars. Hogescholen nemen nu 
al initiatieven om de aansluiting vanuit het vo te verbeteren. SLO start in 2018 een onderzoek naar de mate waarin 
het (havo-)curriculum aandacht schenkt aan vaardigheden op het gebied van praktisch onderzoeken, samenwerken 
en beroepsoriëntatie. Voor de herijking van het curriculum in de M&M-vakken is het hoe dan ook van belang 
om te kijken welke vaardigheden voor vervolgopleiding en het hoger onderwijs essentieel zijn en die daarmee in 
aanmerking komen om in het curriculum op te nemen.

1.   Hoe kunnen we binnen en tussen de M&M-vakken vormgeven aan meer samenhang? 
Samenhang kunnen we in grote lijnen op twee manieren denken en vormgeven: 
1.   door de inhouden van de vakken te benaderen vanuit (gemeenschappelijke) concepten, vanuit maatschappelijke 

rollen of aan de hand van overlappende of gedeelde themavelden;
2.  door te zoeken naar benaderingswijzen, werkwijzen, denkwijzen en/of vaardigheden die bij alle of enkele  

M&M-vakken gebruikt worden.
Als voorbeeld nemen we hier opnieuw de concept-contextbenadering, zoals die gebruikt wordt in sommige 
examenprogramma’s. Een aantal (kern) concepten vormt daarin als het ware het gereedschap waarmee leerlingen 
(economische, politieke en sociale) contexten kunnen analyseren en duiden. Sommige van die concepten zijn 
relevant voor meerdere (M&M) vakken (‘macht’), andere zijn specifiek voor een vak (‘meerwaarde’). Op dezelfde 
manier kun je denken aan contexten die aanknopingspunten bieden voor meer of alle M&M-vakken, en aan 
contexten die voor één of een paar vakken zinvol zijn. 
Ook in het po kun je op deze manier werken. Het is mogelijk een aantal centrale begrippen (concepten) vast te  
leggen en ervoor te zorgen dat die in verschillende thema’s (contexten) steeds weer aan de orde komen  
(vergelijk bijvoorbeeld het curriculum van het IB MYP). 

2.    Hoeveel samenhang is binnen het M&M-domein wenselijk en haalbaar (in termen van 
vakkenintegratie)?
In algemene zin zijn er drie benaderingen van samenhang in de zin van vakkenintegratie (van Boxtel et al., 2009).  
We onderscheiden de volgende niveaus:
•  Multidisciplinair: de afzonderlijke vakken blijven naast elkaar bestaan. Als leraren een thema behandelen komen  

de inhouden van afzonderlijke vakken achtereenvolgens aan de orde. 
•  Interdisciplinair: leerlingen bestuderen een thema, probleem of vraag vanuit verschillende vak-perspectieven. 

Vakken komen daarmee in samenhang tot elkaar aan de orde. 
•  Transdisciplinair: grenzen tussen vakken zijn vervaagd of zelfs verdwenen. Kinderen bestuderen maatschappelijke 

kwesties in een levensechte, complexe context. Thema’s, (kern)concepten of betekenisvolle kwesties die hiervoor  
in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld de milieuproblematiek, vredesvraagstukken, voedselverdeling, globalisering 
en macht.

Een vraag die we ons in samenhang met het ontwikkelteam kunnen stellen is, welke M&M-vakken en -inhouden 
(thema’s, problemen en vragen) zich lenen voor welke mate van samenhang.
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3.    Hoe moeten we doelen voor de M&M-vakken formuleren om samenhang te bevorderen? 
(Voor het leergebied als geheel of per vak?)
Voor het po en de onderbouw van het vo zijn kerndoelen al in samenhang geformuleerd. De praktijk leert dat  
dat niet automatisch leidt tot meer samenhangend onderwijs. Er zijn zeker scholen die M&M gericht als een 
leergebied vormgeven en zo betekenis geven aan kerndoelen in samenhang. Of dat lukt, lijkt samen te hangen  
met de methode die leerkrachten gebruiken, maar ook met hun inhoudelijke en (vak)didactische kennis en kunde.  
Verder blijkt een thematische aanpak, dus met behoud van de afzonderlijke vakken, niet altijd of automatisch  
tot meer samenhang te leiden. 

4.    Hoe kan M&M bijdragen aan vakoverstijgende vaardigheden en – omgekeerd – hoe kunnen 
vakoverstijgende vaardigheden bijdragen aan een meer samenhangend M&M-domein? 
In het kader van M&M-onderwijs kunnen leerlingen in principe oefenen met alle zogenoemde vakoverstijgende 
vaardigheden (ook bekend als 21e eeuwse vaardigheden). Met name de vaardigheden kritisch denken, 
probleemoplossend denken en handelen, sociale en culturele vaardigheden, onderzoeksvaardigheden en 
vaardigheden op het terrein van de digitale geletterdheid lenen zich voor oefening in het kader van verschillende 
M&M-vakken. Een belangrijke vraag is hier, wat het oefenen van zulke vaardigheden precies betekent of behelst in  
de context van een vak of vakonderdeel. Kritisch denken, bijvoorbeeld, betekent bij het vak filosofie iets anders 
dan bij een vak als geschiedenis. Het is belangrijk hier duidelijkheid over te krijgen. Vaardigheden kunnen leerlingen 
immers het best in een vakspecifieke context oefenen. Dat neemt niet weg dat een weloverwogen inzet van 
vaardigheden – ook en juist in de context van M&M – bij kan dragen aan goed, samenhangend onderwijs. 

5.    Hoe kunnen we zorgen voor meer afstemming en samenhang tussen M&M-vakken en 
andere vakken of leergebieden?
Behalve met het afstemmen van M&M-vakken onderling zijn er ook veel goede voorbeelden van aansluiting  
op andere vakken of leergebieden. Met die soort samenhang, en dan vooral met de kernvakken taal en  
rekenen/wiskunde en natuurlijk burgerschap lijkt veel leer- en tijdwinst te behalen. Voor het ontwikkelteam  
zijn de ervaringen met het zogenaamde taalgericht vakonderwijs daarom interessant en belangrijk. Voor vakken  
als economie, bedrijfseconomie en aardrijkskunde is sowieso van groot belang om goed af te stemmen met het 
domein Rekenen & wiskunde. In die vakken leren kinderen immers ook hoe ze onderzoeksgegevens en statistieken 
moeten interpreteren, hoe ze (macro-)economische, financiële en bedrijfsgegevens en modellen moeten  
toepassen en analyseren, en leren ze rekenen op schaal.



Meer informatie? 

Kijk op http://curriculumvandetoekomst.slo.nl en http://mensmaatschappij.slo.nl.

Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling richt SLO zich 
op de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal 
en voortgezet onderwijs in Nederland. We werken met het 
onderwijsveld aan de doelen, kaders en instrumenten waarmee 
scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen.
 
We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen 
en onderzoek samen en stellen onze expertise beschikbaar aan 
onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, 
tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten.
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