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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 visie is zeker toekomstgericht en gaat ook goed in op de samenhang. De leerling centraal mist
nog: op welke manier is de wereld van invloed op je eigen leven? Hoe draagt M&M bij aan wie je
bent, wat je kan en wat je wil?

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

nvt

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

nvt

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?
Scholen zijn in deze algemene visie nog heel vrij: er wordt wel de suggestie gedaan om in het po
als leergebied te werken en in het vo als vakken.

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

nvt

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

Samenhang is van groot belang. Binnen het leergebied wordt de samenhang al goed opgezocht, naar

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

Er kan meer samenhang met andere leergebieden gezocht worden. M&M is ontzettend breed en
heeft overal raakvlakken: kijk bijvoorbeeld eens naar de talen.

Zijn in de conceptvisie voldoende waarborgen ingebouwd om eventuele overladenheid binnen
M&M te voorkomen?
Er zijn nog geen concrete waarborgen, maar daar is het ook een visie voor.

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

Er moeten duidelijke kerndoelen en kernprincipes gesteld worden. Let daar bij het formuleren van
de grote opdrachten goed op.

