
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 & natuur 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 & natuur
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Inleiding 

Als lid van het ontwikkelteam Mens & natuur (M&N) buig je je samen met andere leraren over bouwstenen 
voor het curriculum voor M&N. 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.

Onderwijs in M&N verschaft leerlingen inzicht in hun 
eigen rol in de wereld, bijvoorbeeld op het gebied van 
milieu, duurzaamheid en technologische ontwikkelingen. 
Leerlingen kunnen in hun hele verdere leven gebruik 
maken van de kennis, vaardigheden en attituden ten 
aanzien van de natuurwetenschappen die ze in het 
leergebied M&N hebben opgedaan, zowel als burger 
als in hun toekomstig beroep. Het leergebied M&N 
omvat in po/so Wetenschap & Technologie (W&T) en in 
het vo aardrijkskunde, biologie, natuurkunde (in vmbo 
nask1), scheikunde (in vmbo nask2), techniek, algemene 
natuurwetenschappen (ANW), natuur, leven, technologie 
(NLT) en onderzoek & ontwerpen (O&O).

Er gebeurt veel moois in het leergebied M&N:
•    leerlingen in groep 3 van het basisonderwijs 

onderzoeken spelenderwijs hoe magneten elkaar 
aantrekken en afstoten;

•    een vmbo-leerling met het profiel Zorg en welzijn leert 
veel over het menselijk lichaam, een leerling met het  
profiel Groen juist meer over planten;

 
•    in het vso leren jongeren bij techniek hoe ze een bord 

moeten glazuren met een ontwerp dat ze bij  
beeldende vorming hebben getekend;

•    in 3 havo wordt een brand in de Rotterdamse haven 
aangegrepen om verbrandingsreacties en -producten  
te bespreken in een actuele en relevante context.

Al deze activiteiten zijn erop gericht om leerlingen 
- vanuit fascinatie en verwondering - begrip en 
belangstelling te laten ontwikkelen over verschijnselen, 
processen en structuren in de levende en niet-levende 
wereld om hen heen. 

In deze notitie bespreken we eerst waarom een 
curriculum herziening op het terrein van M&N belangrijk 
is en gaan we in op een aantal voorwaarden voor een 
geslaagd curriculum op dit gebied. Daarna volgt een 
aantal leidende vragen die voortkomen uit de eerste 
paragraaf.

“De verschillende vak- en leergebieden binnen M&N 
hebben allemaal een sterke eigen identiteit.”



3

Probleemanalyse

Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande die een 
curriculumherziening op het gebied van M&N wenselijk 
maken. We noemen er hier een aantal: 
•    De ontwikkelingen in de natuurwetenschappen 

en technologie gaan zeer snel. Om te zorgen dat 
de inhoud van de schoolvakken blijft aansluiten bij 
die ontwikkelingen is constante – of op zijn minst 
periodieke – actualisering van de inhoud nodig. Een 
van die ontwikkelingen is die naar meer interactie en 
samenwerking tussen de verschillende disciplines.

•    De impact van wetenschap en technologie op het 
alledaagse leven wordt steeds groter. Onderwijs in 
M&N kan een belangrijke bijdrage leveren aan leren 
omgaan met die impact.

•    De steeds grotere rol en de continue innovaties van 
natuurwetenschap en technologie vragen ook om 
meer mensen die voor een opleiding en beroep in die 
richting kiezen. Funderend onderwijs in M&N kan 
daarvoor een basis leggen van kennis en interesse.

•    De impact van wetenschap en technologie is er 
ook bij grote maatschappelijke ontwikkelingen 
in onder andere gezondheidszorg, energie-  en 
voedselvoorziening. Dat vraagt om goed 
geïnformeerde burgers die kunnen meepraten en 
-beslissen bij keuzes op die gebieden.

Hieronder bespreken we eerst de verschillende wettelijke 
kaders die op dit moment gelden binnen het leergebied 
M&N. Daarna schetsen we een aantal knelpunten die 
spelen binnen het huidige onderwijs voor het leergebied 
M&N. Tot slot gaan we in op andere factoren die een 
belangrijke rol spelen bij de uitvoering van een nieuw 
curriculum in de onderwijspraktijk (randvoorwaarden). 

Wat staat er in de wet, in kerndoelen  
en in examenprogramma’s?
Wat leerlingen zouden moeten leren binnen het 
leergebied M&N is vastgelegd in kerndoelen, voor 
po en de onderbouw van het vo, en eindtermen, 
voor de bovenbouw. De examenprogramma’s (met 
de bijbehorende eindtermen) van vakken die op het 
centraal examen worden getoetst zijn verder uitgewerkt 
in syllabi. 

De kerndoelen voor po en de onderbouw vo zijn bewust 
globaal geformuleerd om scholen en leraren de ruimte 
te geven voor eigen invulling. Voor ieder vak/leergebied 
is bij de kerndoelen ook een karakteristiek geschreven. 
Een karakteristiek is een inleiding op de kerndoelen. Het 
beschrijft op hoofdlijnen, in algemene bewoordingen, 
het doel en de functie van het leergebied en de 
relaties tussen leergebieden, gaat in op de kennis en 
vaardigheden en doet suggesties voor de organisatie. 
In het po valt het leergebied M&N onder ‘Oriëntatie op 
jezelf en de wereld’ en hierbinnen is een domein 

 
Natuur en Techniek gedefinieerd. Op dit moment zijn 
de volgende kerndoelen beschreven voor het domein 
Natuur en Techniek:
•   De leerlingen leren in de eigen omgeving veel 

voorkomende planten en dieren onderscheiden 
en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun 
leefomgeving. 

•   De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren 
en mensen en over de vorm en functie van hun 
onderdelen. 

•   De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen 
en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, 
elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 

•   De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt 
beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en 
wind. 

•   De leerlingen leren bij producten uit hun eigen 
omgeving relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik. 

•    De leerlingen leren oplossingen voor technische 
problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te 
evalueren. 

•   De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten 
opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht 
veroorzaakt.

In de onderbouw van het vo is M&N een eigen 
leergebied. Het bevat de volgende acht kerndoelen: 
•   De leerling leert vragen over natuurwetenschappelijke, 

technologische en zorggerelateerde onderwerpen om 
te zetten in onderzoeksvragen, een dergelijk onderzoek 
over een natuurwetenschappelijk onderwerp uit te 
voeren en de uitkomsten daarvan te presenteren. 

•   De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht 
te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van 
de levende en niet-levende natuur, en leert deze 
sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het 
dagelijks leven.

•   De leerling leert dat mensen, dieren en planten 
in wisselwerking staan met elkaar en hun 
omgeving (milieu), en dat technologische en 
natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame 
kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen 
beïnvloeden. 

•   De leerling leert onder andere door praktisch werk 
kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in 
processen uit de levende en niet-levende natuur en 
hun relatie met omgeving en milieu. 

•   De leerling leert te werken met theorieën en modellen 
door onderzoek te doen naar natuurkundige en 
scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, 
licht, beweging, energie en materie. 

•   De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven 
over voor hem relevante technische producten en  
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systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten 
en op planmatige wijze een technisch product te 
ontwerpen en te maken.

•   De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw 
en functie van het menselijk lichaam, verbanden 
te leggen met het bevorderen van lichamelijke 
en psychische gezondheid, en daarin een eigen 
verantwoordelijkheid te nemen.

•    De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, 
anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid 
van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties 
(wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan 
beïnvloeden.

De examenprogramma’s beschrijven de doelen van de 
vakken in de vorm van eindtermen. Waar van toepassing 
worden deze in syllabi uitgewerkt tot concrete en 
toetsbare leerdoelen. Achter de programma’s zitten 
visies op het vak die in een advies zijn verwoord, maar 
geen onderdeel uitmaken van de examenprogramma’s 
zelf. Het voert te ver de eindtermen van de verschillende 
vakken uit het leergebied hier op te sommen.  
Voor een compleet overzicht verwijzen we naar  
www.examenblad.nl. 

Kansen en knelpunten
De beschrijving van de inhoud van het onderwijs in 
M&N is tot nu toe niet integraal, maar per (deel)sector 
of per vakgebied aangepakt. Daardoor is een aantal 
knelpunten ontstaan in de huidige curricula voor het 
primair en voortgezet onderwijs. Een integrale aanpak 
voor de vernieuwing van het curriculum biedt kansen 
om te zorgen voor betere afstemming en balans. 
Bijvoorbeeld door de leerdoelen van alle vakken en 
sectoren binnen het leergebied M&N goed op elkaar 
te laten aansluiten. Hieronder schetsen we een aantal 
knelpunten die in het onderwijs in M&N spelen en om 
een oplossing vragen. Door deze expliciet mee te nemen 
in de ontwikkeling van het leergebied kunnen ze een 
kans worden voor wezenlijke verbetering daarvan. 

Samenhang
De verschillende vak- en leergebieden binnen M&N 
hebben allemaal een sterke eigen identiteit. Maar ze 
delen ook veel: leerlingen de wereld om hen heen laten 
ervaren, onderzoeken, beschouwen en begrijpen om er 
op een duurzame manier mee om te gaan. Bovendien 
hebben al die vakken en leergebieden verbindingen met 
andere vakken en leergebieden zoals rekenen en taal. 

http://www.examenblad.nl
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Er zijn veel punten waarop de huidige curricula van de 
verschillende vakken beter op elkaar kunnen aansluiten. 
Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een meer 
gemeenschappelijke taal, het expliciet benoemen van 
verbindingen tussen vakken in de vorm van denk- en 
werkwijzen en van de rol die verschillende vakken 
hebben bij het oplossen van vakoverstijgende, 
interdisciplinaire vraagstukken.
Een curriculum met meer samenhang biedt een aantal 
mogelijke voordelen. Ten eerste ervaren (veel) leerlingen 
de wereld om hen heen niet vanuit een structuur 
van schoolvakken. Onderwijs in samenhang kan dus 
beter aansluiten bij die ervaring. Ten tweede worden 
dan leerlingen afgeleverd die, vanuit een stevige 
vakinhoudelijke achtergrond, over de grenzen van hun 
eigen vak kunnen kijken, iets waar in de samenleving 
steeds vaker behoefte aan is. Ten derde kan overlap en 
herhaling tussen de verschillende vakken worden  
verminderd en daarmee overladenheid worden 
teruggedrongen. 

Doorlopende leerlijnen
Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs in M&N 
niet alleen tussen de vak(gebied)en, maar ook in de 

verschillende onderwijssectoren op elkaar aansluit? 
Dan ontstaat er voor leerlingen en leraren inhoudelijk 
een doorlopende leerlijn. Op dit moment laat die 
aansluiting te wensen over. In het basisonderwijs 
zijn leraren zich vaak onvoldoende bewust van de 
kennis en vaardigheden die leraren in de onderbouw 
voortgezet onderwijs verwachten van leerlingen 
uit het basisonderwijs. Aan de andere kant: in de 
onderbouw van het vo weten leraren vaak niet precies 
met welke kennis en vaardigheden leerlingen uit het po 
binnenkomen. Het veiligst en makkelijkst voor leraren 
in de onderbouw vo is dan om opnieuw te beginnen. Dit 
kost echter onnodig veel tijd en is ook niet motiverend 
voor veel van de leerlingen. Bij de overgang van de 
onderbouw naar de bovenbouw en de overgang van 
voortgezet naar vervolgonderwijs speelt hetzelfde: 
onbekendheid met en variatie in startniveau zorgt voor 
herhaling en demotivatie.

“Onderwijs in M&N verschaft leerlingen inzicht in hun eigen rol  
in de wereld, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, 
duurzaamheid en technologische ontwikkelingen.”
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Verschillende onderwijsdoelen leiden tot 
verschillende leerlijnen 
Over welke kennis, vaardigheden en houdingen moeten 
die leerlijnen dan gaan? Voor alle leerlingen geldt 
dat zij over basiskennis, basisvaardigheden en een 
basishouding ten aanzien van de natuurwetenschappen 
moeten beschikken om op een verantwoorde wijze 
deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het gaat 
hierbij niet alleen om kennis van de huidige stand 
van zaken, maar ook om kennis over het proces van 
wetenschap om de elkaar snel opvolgende nieuwe 
ontwikkelingen op waarde te kunnen schatten. Maar 
ook om te kunnen onderzoeken hoe je als zelfstandig 
burger kan blijven deelnemen aan voor jou relevante 
nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zal een deel van 
de leerlingen beroepsmatig te maken krijgen met 
natuurwetenschappen en technologie. In de bovenbouw 
van het vo zou dus meer mogelijk moeten zijn om de 
inhoud van het onderwijs in M&N aan te laten sluiten 
bij relevante beroepspraktijken en vervolgopleidingen. 
Dit vraagt om verschillende leerlijnen: 
•  een algemene leerlijn van 4 tot 18 jaar, die aansluit bij 

leerlingen als natuurwetenschappelijk/technologisch 
geletterde burger;

•  leerlijnen die gericht zijn op de ontwikkeling van 
leerlingen tot natuurwetenschappelijk en/of 
technologisch georiënteerde vakman of -vrouw, 
onderzoeker of ontwerper.

Door een betere aansluiting van de inhoud bij de 
leefwereld en toekomst van de leerlingen wordt het 
onderwijs in M&N bovendien relevanter en daardoor 
aantrekkelijker voor hen. 

Kern en keuze
Het is aan de ene kant belangrijk dat leraren kunnen 
voortbouwen op een vaste kern van eerder opgedane 
kennis en vaardigheden. Aan de andere kant is het ook 
belangrijk dat leraren de vrijheid hebben om de inhoud 
van hun lessen aan te passen aan de wensen, behoeften 
en mogelijkheden van individuele leerlingen en van 
henzelf, de school, de regio en de actualiteit. In het 
huidige curriculum is gekozen voor heel globale doelen 
voor het primair onderwijs, de onderbouw van het vo en 
de domeinen voor het schoolexamen van de bovenbouw 
van het vo. Dit geeft leraren, maar ook uitgevers, veel 
vrijheid. Tegelijkertijd leidt dit echter tot onvoldoende 
duidelijkheid over welke kennis en vaardigheden ertoe 
doen. Zeker voor leraren in het po is dat een probleem, 
omdat zij geen vakspecifieke expertise op het gebied van 
M&N hebben. Het maken van vakinhoudelijke keuzes is 
dan niet makkelijk.
Bij het herontwerpen van een curriculum moet rekening 
gehouden worden met de balans tussen het creëren 
van ruimte en het geven van duidelijkheid over de 
kern. Daarnaast is het goed om na te denken over 
een balans in omvang van de verschillende vakken 
en leergebieden om overladenheid te voorkomen. 
Duidelijkheid verschaffen over wat wel en niet ‘moet’, 
gaat overladenheid tegen en schept zo ruimte voor 
keuzes in het aanbod.
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Voorwaarden
Voor een geslaagd curriculum op het gebied van M&N 
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. Om de gewenste verbeteringen in het 
Nederlandse onderwijs te kunnen realiseren is meer 
nodig dan veranderingen in de officiële doelen, het 
beoogde curriculum. Zo is de uiteindelijke lespraktijk, 
het uitgevoerde curriculum, bijvoorbeeld ook afhankelijk 
van de kennis en kunde van leraren en de wettelijke 
voorgeschreven structuur van toetsing en examinering. 

Professionalisering van leraren
Een curriculumherziening voor M&N door meer 
samenhang, doorlopende leerlijnen en ruimte 
voor keuzes aan te brengen, zal gepaard gaan met 
veranderingen in de uitvoering van het onderwijs.  
Dat vraagt waarschijnlijk ook om nieuwe competenties 
van leraren. Leraren zullen zich nieuwe kennis, 
vaardigheden en houdingen eigen moeten maken. 
Ze zullen veranderde perspectieven op onderwijs, 
zoals bijvoorbeeld meer aandacht voor samenhang, 
moeten kunnen vertalen naar een passende opbouw 
van de onderwijsinhoud en bijbehorende didactische 
aanpakken. Zij zullen daar waarschijnlijk ondersteuning 
bij nodig hebben in de vorm van scholings- en 
professionaliseringsactiviteiten. Tevens zijn voor 
dit alles nieuwe onderwijsmaterialen nodig. Het 
betrekken van leraren bij de ontwikkeling van nieuwe 
onderwijsmaterialen vanaf een vroeg stadium van het 
ontwerpproces kan een belangrijke bijdrage leveren aan 
deze professionalisering. 

Toetsen en examens
Het leergebied M&N wordt in het primair onderwijs 
niet getoetst als verplicht onderdeel binnen de centrale 
eindtoets die wordt afgenomen bij leerlingen in 
groep 8. De beschikbare facultatieve toetsen binnen 
het leergebied M&N worden niet gebruikt bij de 
doorverwijzing van leerlingen naar het vervolgonderwijs. 
Daarmee wordt er ook minder belang gehecht aan 
prestaties van leerlingen binnen het leergebied M&N. 
Aandacht voor prestaties op dit vakgebied kunnen 
bijdragen aan het verbeteren van de leerlingresultaten. 
In de bovenbouw van het vo doen leerlingen examen. 
De prestaties van leerlingen op dit examen zijn 
bepalend voor zowel de keuzemogelijkheden aan 
vervolgopleidingen voor individuele leerlingen als 
voor het oordeel van de inspectie over een school, en 
daarmee ook voor schoolprofilering en leerlingaantallen. 

Om leerlingen goed voor te bereiden op het centraal 
examen wordt vaak een onevenredig deel van de lestijd 
besteed aan de leerstof die centraal getoetst wordt, 
ten koste van de leerstof die alleen in schoolexamens 
getoetst hoeft te worden. Onderdelen die centraal 
getoetst worden hebben daardoor zowel in het po als 
in het vo een prominentere plaats op school en zijn 
beter geborgd dan onderdelen waarvoor dat niet geldt. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor vaardigheden en hogere 
denkactiviteiten, belangrijke onderdelen binnen het 
onderwijs in M&N, die moeilijker te toetsen zijn en 
minder vaak in de centrale toetsen voorkomen dan de 
makkelijker te toetsen kennis.
Bij het ontwikkelen van een nieuw curriculum voor het 
leergebied zou de toetsbaarheid echter geen leidend 
criterium moeten zijn. Een nieuw curriculum kan 
daardoor onderdelen bevatten die moeilijker te toetsen 
zijn dan andere.

Samenvatting

Een herontwikkeling van het curriculum kan voor 
het leergebied M&N:
•  de aansluiting dan wel de samenhang tussen 

de verschillende vakken en leergebieden binnen 
mens en natuur verbeteren;

•  de aansluiting tussen de verschillende sectoren 
verbeteren;

•  de aansluiting tussen de onderwijsinhoud en 
het vervolgtraject (burger, vakman of -vrouw, 
onderzoeker of ontwerper) van de leerling 
verbeteren;

•  meer duidelijkheid verschaffen in het aanbod 
over de kern, ‘wat moet’, en de ruimte voor 
keuzes, ‘wat mag’;

•  de overladenheid van het aanbod verminderen.

Om een herzien curriculum handen en voeten 
te kunnen geven in de klas, spelen de volgende 
aandachtspunten een rol: 
•  ondersteuning voor leraren bij het 

implementeren van een nieuw curriculum 
in de vorm van bijvoor beeld exemplarisch 
lesmateriaal en professionaliseringstrajecten;

•  meer balans in het toetsen en evalueren en  
aandacht voor die onderdelen van het 
curriculum die moeilijk toetsbaar zijn.
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Leidende vragen

Kern en keuze
D

oorlopende leerlijnen

Sam
enhang

1.    Wat behoort tot de kern van het leergebied M&N? En waarom?

M&N omvat veel (kern)concepten en vakbegrippen, veel toekomstige loopbaanmogelijkheden en veel belangrijke 
thema’s als duurzaamheid en gezondheid. Als al deze concepten, begrippen, loopbaanmogelijkheden en thema’s 
behandeld zouden worden, dan leidt dat tot overladenheid. Daarom is afbakening van een duidelijke kern nodig om 
ruimte te maken voor keuzemogelijkheden. Bij het bepalen wat de kern is, kan meteen duidelijk worden wat daar 
niet in staat en dus keuze zou kunnen zijn. Dat creëert voor scholen ruimte om maatwerk te bieden en aan te sluiten 
bij de wensen en talenten van individuele leerlingen. 
Voor het kiezen wat tot de kern behoort moeten criteria gebruikt worden die duidelijk maken op grond waarvan 
gekozen wordt. Dat kan een mix zijn van overwegingen, bijvoorbeeld welke concepten basaal zijn en in welke 
contexten leerlingen ze nodig zullen hebben.

2. Hoe kan kern en keuze vorm krijgen in het curriculum? 

Vindt de scheiding tussen kern en keuze plaats tussen onderwerpen of op het niveau van de uitgebreidheid of 
diepgang waarop een onderwerp aan bod komt? Met andere woorden: breed en ondiep of smal en diep? En dat 
is niet de enige keuze die hierin gemaakt moet worden. Want als bepaalde delen buiten de kern blijven kunnen 
samenhang en doorlopende leerlijnen lastiger worden. Welke opties worden geboden of juist worden afgesloten 
heeft veel impact op wat er daadwerkelijk in de scholen gaat gebeuren.

1.    Op basis waarvan worden doorlopende leerlijnen geformuleerd?

Het curriculum kan een groot aantal verschillende soorten leerdoelen bevatten. Leerdoelen op vakinhoud, 
overkoepelende concepten, vakspecifieke vaardigheden, houdingen of algemene competenties. Voor welke van 
deze soorten doelen is het wenselijk doorlopende leerlijnen op te stellen? En als het niet haalbaar is om dat voor alle 
wenselijke typen doelen te doen, welke hebben dan prioriteit? Is die keuze voor alle leerlingen hetzelfde? Een (op 
landelijk niveau uitgewerkte) doorlopende leerlijn is pas mogelijk en noodzakelijk als een leerdoel in voldoende mate 
is gespecificeerd. Als er voor alle sectoren en niveaus bijvoorbeeld een houdingsleerdoel is ‘de leerling is nieuwsgierig 
naar natuurlijke fenomenen’ dan hoeft en kan daarvoor geen doorlopende leerlijn ontwikkeld worden omdat het 
leerdoel niet op een niveau uitgewerkt is waarop progressie zichtbaar is. 
Daarnaast is er ook een keuze om aan het begin of aan het eind van de lijn te beginnen met denken en formuleren. 
Worden er kleine kernen onderscheiden waar steeds een laagje omheen komt (parelmoermodel) of wordt eerst het 
uiteindelijke doel geformuleerd en worden daarvan steeds afzwakkingen gemaakt (theezakjesmodel)?

2.    Hoe kan een balans gevonden worden tussen voorbereiden van leerlingen op de volgende 
stap en voldoen aan de doelen van de huidige stap?

Een leerling in havo 3 moet bij natuurkunde een goed beeld krijgen van hoe dat vak er in de bovenbouw uitziet.  
Er moeten dus voldoende formules aan de orde komen, want die spelen een belangrijke rol in de bovenbouw.  
Een leerling in havo 3 die geen natuurkunde kiest, moet vooral dingen leren waar hij of zij wat aan heeft als burger. 
Niet te veel formules dus, en meer kwalitatieve benaderingen. Deze twee redenaties geven tegenovergestelde 
accenten voor natuurkunde in havo 3. Dit probleem speelt eigenlijk bij alle overgangen (van de ene bouw naar de 
andere, van de ene sector naar de andere), zeker als er een keuze voor niveau of richting gemaakt moet worden. Hoe 
balanceer je tussen de behoeften van de huidige en de volgende stap? Als hier vantevoren over nagedacht wordt, 
kan beter voorkomen worden dat de een van de twee ondergesneeuwd raakt. Bovendien, als aan de ene kant van 
de overgang de ene keus gemaakt wordt en aan de andere kant de andere was verwacht, kan de aansluiting een 
probleem worden.
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1.    Naar welke vormen van samenhang streven we?

Er zijn heel veel manieren waarop samenhang kan worden vormgegeven: bij NLT wordt in een module over sport 
zowel relevante biologie als natuurkunde behandeld, aan de hand van W&T staan alle lessen natuuronderwijs in het 
teken van onderzoeken en ontwerpen, bij zowel scheikunde als biologie wordt aandacht besteed aan de denkwijze 
‘denken in structuur en functie’. Welke (combinatie) van deze en andere vormen van samenhang het meest 
wenselijk is, is bepalend voor hoe de doelen moeten worden opgesteld. Is samenhang op overkoepelende concepten 
belangrijk? Dan moeten die concepten ook duidelijk in de doelen terugkomen. Streven we meer naar samenhang 
in vaardigheden, dan is het juist goed na te denken hoe vaardigheden bij de verschillende vakken en leergebieden 
overeenkomen, maar ook verschillen.
En dan is er ook nog de samenhang met andere leergebieden zoals Mens & Maatschappij, Rekenen & Wiskunde en 
Nederlands. Ook dat vereist doordenking en een vorm om er gestalte aan te geven.

2.    Welke vorm(en) van samenhang is/zijn relevant voor welke leerlingen?

De leerdoelen in het leergebied M&N zijn niet voor alle leerlingen hetzelfde: alle leerlingen worden opgeleid tot 
wetenschappelijk geletterd burger, maar sommigen worden arts, anderen verwarmingsmonteur. En sommige 
doelen gelden voor po, andere voor vo. De leerlingen hebben dan ook niet per se op elk moment dezelfde 
behoefte aan samenhang. Misschien is het voor een toekomstig wetenschappelijk geletterd burger wel het 
belangrijkst om overkoepelende concepten, zoals energiebehoud, te herkennen. Terwijl het voor de toekomstige 
verwarmingsmonteur of arts veel belangrijker zou kunnen zijn om te herkennen hoe kennis uit verschillende 
vakgebieden van toepassing is op de voor hem of haar relevante context. Ook hier zal rekening mee moeten worden 
gehouden.

3.   Hoe zou samenhang kunnen worden uitgewerkt bij een curriculumherziening?

Nadat is bedacht welke samenhang voor wie (het meest) relevant is, moet de vraag worden beantwoord hoe deze 
vorm van samenhang het beste in het beoogd curriculum kan worden uitgewerkt. Is het beter om die vorm van 
samenhang als apart doel op te nemen zoals ‘De leerling kan redeneren over oorzaak en gevolg’ of juist om het op 
te nemen in andere doelen zoals ‘De leerling kan berekeningen aan verbrandingswarmte uitvoeren in de context 
van brandstofverbruik in het verkeer’. Zou er een expliciete plek moeten zijn voor vakoverstijgende projecten, zoals 
een profiel- of sectorwerkstuk, of moet die keuze aan scholen worden overgelaten? Deze keuzes hebben een grote 
impact op hoe, en of, samenhang uiteindelijk wordt geïmplementeerd op scholen.

4.    Hoe kan een curriculumherziening stimuleren dat samenhang wordt vormgegeven in de 
onderwijspraktijk?

Zoals in de probleemanalyse al is besproken, wordt de opname van een bepaalde vorm van samenhang op het 
niveau van kerndoelen niet automatisch weerspiegeld in dagelijkse onderwijspraktijk. Daarom moet worden 
nagedacht over hoe de gewenste vormen van samenhang optimaal kunnen worden gestimuleerd. Hoeveel ruimte 
hebben leraren nodig om zich de gewenste vorm van samenhang eigen te maken? Hoeveel ruggensteun hebben ze 
nodig om te weten wat er van hen wordt verwacht?
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1.    Hoe zorgen we voor doorlopende leerlijnen en behouden we voldoende samenhang en 
ruimte voor keuze?

Het is al eerder genoemd, maar soms zullen er concessies gedaan moeten worden op doorlopende leerlijnen 
ten behoeve van een betere samenhang en andersom. Of ten behoeve van meer keuzeruimte in het curriculum. 
Bijvoorbeeld als het concept ‘energie’ bij biologie al gebruikt wordt, maar bij natuurkunde nog niet aan de orde 
geweest is. En als een schakel van een leerlijn in het keuzedeel geplaatst wordt, kan de lijn onderbroken raken. 
Hoe moet hier mee worden omgegaan? Verdient een van de drie knelpunten (doorlopende leerlijnen, kern-
keuze of samenhang) de prioriteit om opgelost te worden? Het is zaak deze afwegingen bewust te maken en te 
verantwoorden.



11



Meer informatie? 

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