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Reactieformulier Burgerschap op 3e tussenproduct: Grote opdrachten 

SOOOOL10-14  

Dendron college, Citaverde college, Dynamiek Scholengroep 

 

CONSULTATIEVRAGEN  

  

Ontwikkelteam Burgerschap vraagt uw feedback op de grote opdrachten. In de periode 

tot 14 november 2018 kunt u uw feedback geven via www.curriculum.nu/feedback. Het 

ontwikkelteam zal uw feedback gebruiken om de grote opdrachten bij te stellen en uit te 

werken naar bouwstenen tijdens de volgende ontwikkelsessie in december. Uw feedback 

is zeer gewenst, alvast bedankt!   

   

Onderstaand vindt u de consultatievragen:   

   

1. Voor  de grote opdrachten is een tekst en een model (diagram) ingevoegd. Met 

deze tekst en met dit model lichten we de keuze voor de onderliggende thema's 

democratie, diversiteit en maatschappelijke ontwikkelingen toe. Deze drie thema's 

vormen het kader voor de tien grote opdrachten. Biedt deze tekst een voldoende 

onderbouwing voor de keuze voor de thema's en de grote opdrachten? Geef aan 

op een schaal van 1-4 (1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed). Licht 

uw antwoord toe.  

[3] Wij zijn het eens met de thema’s democratie, diversiteit en maatschappelijke 

ontwikkelingen. We gaan er daarbij van uit dat de invulling voor maatschappelijke 

ontwikkelingen meebeweegt met ontwikkelingen in de samenleving. Op dit moment 

zijn duurzaamheid, globalisering en innovatie/technologie de belangrijkste. In het 

diagram zou duidelijker naar voren mogen komen dat er sprake is van wederzijdse 

beïnvloeding. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun invloed op normen en 

waarden en normen en waarden bepalen anderzijds in hoeverre maatschappelijke 

ontwikkelingen, met name innovatie en technologie door de samenleving 

geaccepteerd/geïmplementeerd worden.  Tip voor de lay out: Gebruik kleuren voor 

het venndiagram en laat met pijltjes   over en weer zien dat waarden en 

maatschappelijke ontwikkelingen elkaar wederzijds beïnvloeden. Ook stippellijnen 

in plaats van ononderbroken lijnen laten beter zien dat bij  burgerschap sprake is 

van een continu proces van wederzijdse beïnvloeding. 

Het Venndiagram en de bijbehorende tekst stroken niet op alle punten met elkaar 

als je de tekst doorneemt en vervolgens toepast op het venndiagram 

          

2. In welke mate kunt u zich vinden in het benoemen van vrijheid, 

gelijkheid/gelijkwaardigheid en solidariteit als basiswaarden voor 

burgerschapsonderwijs? Geef aan op een schaal van 1-4 (1=onvoldoende, 

2=matig, 3=voldoende, 4=goed). Licht uw antwoord toe en geef eventueel aan 

welke waarde ontbreekt of overbodig is of gewijzigd zou moeten worden.  

[4] vrijheid, gelijkheid en solidariteit  zijn basiswaarden voor 

burgerschapsonderwijs. Wij vinden het belangrijk dat solidariteit wordt benoemd. 

In de samenleving zijn een aantal bewegingen waar te nemen: individualisering en 

personalisering is daarbij een hele duidelijke. Solidariteit ontstaat niet vanzelf.  Daar 

moeten opvoeders en onderwijs samen doelbewust in investeren.  Onze school is 

een plattelandsschool die overwegend blank is. SOOOOL10-14 heeft als visie dat 

leerlingen Samen Ontdekkend, onderzoekend, Ontwerpend  en Ondernemend Leren 

en werken en we willen nauw samenwerken met bedrijven en instellingen in de 

omgeving. Overal waar je samenwerkt is commitment vereist en ook bepaalde 

vormen van solidariteit. Iets doen of laten met elkaar en voor elkaar. 

http://www.curriculum.nu/feedback
http://www.curriculum.nu/feedback
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Ouders gaven in de klankbordgroep aan dat in de visie en grote opdrachten te 

weinig aandacht is voor de economische basis die de leerlingen van huis uit hebben. 

Gelijkheid wordt begrensd door economisch kader (lees: de ene leerling komt uit 

een welgesteld milieu en heeft daardoor meer mogelijkheden). Het economisch 

kader bepaalt volgens de ouders voor een aanzienlijk deel je kansen in de 

samenleving. We kunnen zeggen dat iedereen gelijk/gelijkwaardig is, maar 

daarmee ben je het nog niet, gaven ouders aan. De economische invalshoek is 

hiermee onderbelicht. 

          

3. In welke mate kunt u zich vinden in het benoemen van democratie en diversiteit 

als de inhoudelijke kern van waar het bij burgerschapsonderwijs om draait? Geef 

aan op een schaal van 1-4 (1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed). 

Licht uw antwoord toe en geef eventueel aan welke inhoudelijke kern ontbreekt of 

overbodig is of gewijzigd zou moeten worden.   

[4] Democratie en diversiteit zijn zeker de kern. Maar misschien hoort er ook nog 

het woord respect voor democratie en diversiteit bij en tolerantie. Democratie en 

diversiteit herkennen en naast je neerleggen is waarschijnlijk niet wat we als 

samenleving nastreven. In sommige delen van ons land zal er bewuster moeten 

worden gewerkt aan respect voor diversiteit, omdat leerlingen er minder mee in 

aanraking komen. In een multiculturele omgeving krijgen leerlingen meer kansen 

om daarmee om te leren gaan. In een documentaire over onderwijs was laatst een 

Rotterdamse klas te zien waarin 25 (!) verschillende nationaliteiten zaten. In de 

omgeving van onze school  is er in die zin veel minder diversiteit en veel minder 

gelegenheid om daar mee te oefenen. Daar zullen we op het platteland echt aan 

moeten werken. Natuurlijk zijn er arbeidsmigranten en staan we hoog in de ranking 

als Polendorp omdat in land- en tuinbouw tijdelijk seizoensarbeid wordt verricht. 

Maar… hier gaat het vaak niet om gezinnen met schoolgaande kinderen. Het aandeel 

niet westerse migranten is erg mager. 

  Tip voor scholen: de overheid publiceert cijfers waaraan je diversiteit kan  

           Afmeten. Dit kan nuttig zijn bij denken over diversiteit e n het maken van 

onderwijs. https://horstaandemaas.incijfers.nl/dashboard/Migratie-en-integratie  

https://allecijfers.nl/gemeente/horst-aan-de-maas/   

 

4. In welke mate laten de Grote Opdrachten als kern voldoende ruimte aan wat u in 

de vrije ruimte, op basis van schoolidentiteit- of visie, aan burgerschap doet of 

wilt doen op school? Geef aan op een schaal van 1-4 (1=onvoldoende, 2=matig, 

3=voldoende, 4=goed). Licht uw antwoord toe en geef daarbij wat u als te 

beperkend/verruimend ervaart.  

[3] De grote opdrachten geven ons genoeg ruimte voor eigen invulling van 

schoolidentiteit en visie. Onder de grote opdrachten kunnen wij waar we als school 

voor staan wel alles kwijt. Voor ons is LOB, loopbaanontwikkeling een heel 

belangrijk onderdeel van de identiteit en ontplooiing van het individu, maar ook 

voor de identiteit van onze school. Het is het verbindingsmiddel tussen school en 

omgeving. We vinden het nog steeds jammer dat LOB als zodanig niet zichtbaarder 

is in het curriculum en dat je dieper moet graven om dit te vinden. Identiteit hangt 

samen met de rol die je speelt in de samenleving en de mogelijkheden om tot 

persoonsontwikkeling te komen. En anderzijds bepaalt wat je doet hoe je denkt 

over de grote thema’s in de samenleving. Bij LOB raak je aan het wezenlijke van 

onderwijs én aan het wezenlijke van Burgerschapsonderwijs.  

  

5. In welke mate bieden de grote opdrachten voldoende aanknopingspunten om een 

geïntegreerd onderdeel te kunnen zijn/worden van álle vakken en leergebieden/de 

https://horstaandemaas.incijfers.nl/dashboard/Migratie-en-integratie
https://allecijfers.nl/gemeente/horst-aan-de-maas/
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school als geheel? Geef aan op een schaal van 1-4 (1=onvoldoende, 2=matig, 

3=voldoende, 4=goed). Licht uw antwoord toe.  

[3] Bij SOOOOL10-14 werken we met Quests. De kerndoelen van de vakken zijn de 

grondslag waarop we ons onderwijs hebben gebouwd, maar  de vakken worden in 

samenhang in thema’s aangeboden.  Bij Quests kunnen leerlingen in alle richtingen 

vakoverstijgend onderzoek doen rond de thema’s die we hebben gekozen. We werken 

met verplichte Quests, keuzeQuests en vrije Quests en we kunnen bij elk thema 

zonder al te veel moeite de grote opdrachten(GO) kwijt. Sommige GO’s passen heel 

goed bij bepaalde thema’s, maar… in principe kunnen leervragen vanuit de vrije 

Quests zich naar alle richtingen verbreden en verdiepen 

 Ik en mijn omgeving 

 : GO 1, GO 2, GO3, GO4, GO5, GO6, GO 7, GO8, GO10 

 Voeding: GO5, GO 7, GO9, GO10 

 Op reis: GO 1, GO 2, GO3, GO4,GO5, GO 6, GO 9 

 Ontdekkingen: GO 7, GO10 

 Groei: GO5, GO9, 

Uitgaande van traditionele vakkenindeling zijn er ook ruime mogelijkheden. Bij de 

exacte vakken kost het misschien iets meer moeite om de verbindingen te maken, 

maar zorg en techniek als combinatie en ethische dilemma’s geven ook veel 

aanknopingspunten.  

  

6. Grote Opdracht 2 (Wie heeft het hier voor het zeggen!?) komt in een vergelijkbare 

vorm ook voor in het leergebied MM (eveneens: GO2). Geeft de Grote Opdracht de 

kern van het thema voldoende weer en wordt de samenhang tussen de leergebieden 

duidelijk? Geef aan op een schaal van 1-4  

(1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed). Licht uw antwoord toe.  

[3] Het thema Wie heeft het hier voor het zeggen, democratie, macht geeft de kern 

voldoende weer. De samenhang met M&M is overduidelijk. Er is sprake van overlapping. 

Is de scheidslijn te trekken? Ook hier zou werken in grote thema’s waar 

vakken/leergebieden onder gehangen worden een aanbeveling kunnen zijn.  

      

      

7. Grote Opdracht 7 (Innovatie vraagt om reflectie) komt in een vergelijkbare vorm ook 

voor in het leergebied Mens en Maatschappij (Grote Opdracht 12). Geeft de Grote 

Opdracht de kern van het thema voldoende weer en wordt de samenhang tussen de 

leergebieden duidelijk? Geef aan op een schaal van 1-4  

(1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed). Licht uw antwoord toe.  

[3] Hier geldt hetzelfde. Voor onze onderwijsinnovatie geldt deze scheiding niet zo 

expliciet. Leerlingen onderzoeken in allerlei richtingen en gebruiken daarbij kennis en 

vaardigheden bij die op allerlei manieren is ontwikkeld. GO 12 van M&M en GO 7 van 

Burgerschap vertonen veel overlap. Wellicht is het aan te bevelen de terminologie op 

elkaar af te stemmen. Bij burgerschap wordt de term innovatie vaak gebruikt en bij M&M 

helemaal niet, terwijl het over dezelfde dingen in de werkelijkheid gaat. Wat verder opvalt 

is dat vanuit M&M heel duidelijk de verbinding wordt gemaakt met de 

loopbaanontwikkeling van de leerling. “Brede vaardigheden Technologie en de manier waarop 

technologie gebruikt wordt, komt terug in de vervolgopleiding of studie en in het toekomstige beroep. Dit 

sluit aan bij de brede vaardigheid Oriëntatie op jezelf, je studie en loopbaan.” Typisch dat bij 

Burgerschap, het domein dat enerzijds bestaat uit Samenleven en anderzijds uit Identiteit 

van het individu deze invulling bij burgerschap juist ontbreekt.  
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Verder merken we op dat de tekst van GO 12 M&M toegankelijker is voor ouders. 

 

      

8. Grote Opdracht 8 (De digitale maatschappij, dat ben jij) komt in een vergelijkbare 

vorm ook voor in het leergebied Digitale Geletterdheid (Grote Opdracht 4)  

alsmede in het leergebied Mens en Maatschappij (Grote Opdracht 4). Geeft de 

Grote Opdracht de kern van het thema voldoende weer en wordt de samenhang 

tussen de leergebieden duidelijk? Geef aan op een schaal van 1-4  

(1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed). Licht uw antwoord toe.  

[3] Dit is de opdracht waar onze leerlingen het liefst mee aan de slag zijn gegaan. De 

digitale maatschappij, dat beschouwen leerlingen als hun wereld, ook al zitten opa en 

oma inmiddels ook op facebook. Ook ouders vinden dit een hele belangrijke opdracht. 

Veel leerlingen krijgen op de leeftijd dat ze naar SOOOOL10-14 komen hun eerste eigen 

smart phone Daar hebben onderwijs en ouders samen een belangrijke taak. De digitale 

wereld is overal om ons heen en de school heeft maar beperkt invloed. Bij dit thema  

Wat we van curriculum.nu kunnen leren is dat de samenleving en kennisvergaring complex 

geworden is. Ooit konden we de wereld misschien opdelen in vakken, maar wat wij vooral 

signaleren is dat er heel veel overlap is tussen domeinen en leergebieden. Dat betekent 

ook iets voor ons onderwijs. We zullen veel meer moeten samenwerken en in grotere 

leergebieden kennisdelen aanbieden en in wisselende contexten vaardigheden oefenen. 

De mediawijsheid vinden we misschien nog wel belangrijker dan de digitale geletterdheid. 

Communicatiegedrag in Whatsapp-groepen is een punt waar ouders zich zeker in een 

tienerschool terecht bezorgd over maken.  Normen en waarden, wat kan wel in een app 

en wat niet, regels voor de app-groep dat zijn allemaal zaken die een rol spelen bij ons en 

bij burgerschap horen.  

      

9. Grote Opdracht 9 (Iedereen is wereldburger) komt in een vergelijkbare vorm ook 

voor bij het leergebied Mens en Maatschappij (Grote Opdracht 11). Geeft de Grote 

Opdracht de kern van het thema voldoende weer en wordt de samenhang tussen 

de leergebieden duidelijk? Geef aan op een schaal van 1-4 (1=onvoldoende, 

2=matig, 3=voldoende, 4=goed). Licht uw antwoord toe.  

[4] Naar onze mening past Iedereen is wereldburger ook heel goed bij Grote Opdracht 6 

van Mens en Maatschappij: Globalisering de wereld is een dorp. De inhoud van 

burgerschap is aanvullend. We denken dat burgerschap vooral over macht en invloed en 

verdelingsvraagstukken zou kunnen gaan en over de invloed die je kunt uitoefenen. 

Kennis van samenwerkingsverbanden, het verloop ervan in historisch perspectief draagt 

bij aan beter begrip van de wereld. Opdracht 11 sluit hier wel weer op voor wat betreft  

bedoelde en onbedoelde gevolgen van samenwerking.    

  

Grote Opdracht 10 (Verantwoordelijk voor je leefomgeving) komt in een vergelijkbare 

vorm ook voor bij het leergebied Mens en Maatschappij (Grote Opdracht 10). Geeft de 

Grote Opdracht de kern van het thema voldoende weer en wordt de samenhang tussen 

de leergebieden duidelijk? Geef aan op een schaal van 1-4 (1=onvoldoende, 2=matig, 

3=voldoende, 4=goed). Licht uw antwoord 

 

[2] De relevantie en de samenhang is bij Burgerschap duidelijk maar bij M&M duidelijker 

beschreven. Een zin bij Burgerschap “Door een samenspel van menselijke en natuurlijke 

krachten verandert de leefomgeving” en Leerlingen leren omgaan met en nadenken over 

de spanningen die spelen tussen verschillende waarden en belangen ( ‘people, planet, 

prosperity’) en de gevolgen daarvan voor de leefomgeving´ beslaat bij M&M meer tekst 
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waarin beter wordt uitgelegd wat de relevantie is. Ook is duidelijker dat beslissingen van 

nu grote invloed hebben op de leefomgeving van straks.  

 

Algemeen: 

 

We weten dat ontwikkelteams in voorgaande sessies geprobeerd hebben het taalgebruik 

af te stemmen op de gemiddelde Nederlander. Toch vinden ouders de teksten nog steeds 

moeilijk, blijkt uit de bijeenkomst met onze klankbordgroep. Betrokkenen uit  het 

onderwijs, de projectleiders en iedereen die bij currulum.nu actief is, leest bovengemiddeld 

veel. Onze ouders werken vaak op mbo-niveau hooguit hbo-niveau en lang niet altijd in 

werkomgeving waarin ze heel veel met zakelijke teksten in aanraking komen. De teksten 

van mens en maatschappij vinden ouders beter te begrijpen. 

 

Tip: leg de tussenproducten van M&M, digitale geletterdheid, Burgerschap en (eventueel 

Nederlands, communicatiedeel)  eens bij elkaar. Scan ze op begrippen en omschrijvingen 

en bekijk overlap. Maak een tabel en verdeel hierover de Grote Opdrachten van alle 

domeinen en kijk of er van hieruit voor scholen die  thematisch willen werken ook 

pakketten gemaakt kunnen worden. Ontvakking maakt onderwijs eigentijds en bereidt 

beter voor op de complexe samenleving waarvan we deel uitmaken.  

  

Feedback leerlingen. 

De feedback van onze leerlingen hebben we verzameld met betrekking tot Grote opdracht 

8: De digitale maatschappij dat ben jij! 

 

Hier de rechtstreekse feedback van onze leerlingen op de vraag wat zij willen leren rond 

digitale geletterdheid en mediawijsheid. De leerlingen zijn tussen 10 en 12 jaar oud. Ze 

zijn allemaal op 20 augustus gestart in ons nieuwe onderwijsconcept SOOOOL10-14 en 

werken bij ons op school volledig digitaal, ze hebben ieder een eigen iPad en ze hebben 

meestal pas sinds kort een eigen smart phone. 

 

Digitale geletterdheid 

 Kennis van en over: 

 Digitale technieken en 

informatiebronnen 

 Mogelijkheid om direct en 

gemakkelijk invloed uit te oefenen 

 De rol van media in politiek en 

samenleving 

 

Mediawijsheid 

 Kritisch omgaan met digitale bronnen 

 Wijs omgaan met het maken van digitale 

content & het gebruik van sociale media 

 Meedenken en meepraten over de 

effecten van de online wereld op je eigen 

leven/wie je bent 

 Meedenken en meepraten over de 

effecten van de online wereld op de 

‘échte’ wereld. 

Wat had je willen leren vóórdat je naar 

deze school kwam van digitale 

geletterdheid en mediawijsheid? 

Wat wil je leren op deze school over digitale 

geletterdheid en mediawijsheid? Dingen die 

je moete weten en dingen die je moet 

kunnen/doen?  

1. Wat slecht is en wat goed is voor 

een computer. 

2. Werken met outlook 

3. Snappet (taal/rekenprogramma) 

4. Hoe techniek werkt 

5. Hoe maak ik een goede Powerpoint 

6. Hoe werk ik beter met Word 

7. Hoe haal je een computer uit elkaar 

en zet je die in elkaar? 

2 

 

 

 

 

4 

2 

3 

 

1. Hoe ik een app moet maken.         

2. Meer leren over Powerpoint  

3. Meer leren over Word 

4. Beter leren omgaan met iPad 

5. Spelletjes downloaden op je 

computer 

6. Hoe kun je op een iPad meer 

dingen tegelijk doen? 

7. Hoe bouw je je een robot? 

4 

2 

2 
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8. Hoe moet je omgaan met social 

media 

9. Hoe maak je een app? 

10. Games maken 

11. Hoe moet je informatie 

opzoeken  

12. Ontwerpen op een computer 

13. Hoe werk je met Instagram, 

snapchat, facebook 

 

 

8. Hoe haal je een computer uit 

elkaar en zet je die in elkaar? 

9. Hoe zit een telefoon of tablet in 

elkaar? 

10. Hoe een telefoon of tablet 

waterdicht wordt. 

11. Hoe Siri werkt 

12. Hoe ga je om met Whatsapp 

13. Een eigen game maken  

14. Ik wil blind en snel leren typen 

15. Ik wil meer weten over twitter 

16. Ik wil meer weten over de 

computer 

17. Digitale kunst ontwerpen  

18. Programmeren 

19. Ontwerpen in de bouw 

20. Betrouwbare informatie 

kunnen vinden 

 

2 

 

4   

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

Ontwikkelteam, veel succes bij de volgende ronde. 

 

 
 

Alderik Visser tijdens een ontwikkelsessie bij tienerschool SOOOOL10-14 
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Ouder tijdens ontwikkelsessie SOOOOL10-14 
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9 

 

Bijlage: GO 12 M&M 

 

Grote Opdracht 12 – Technologie helpt ons meestal verder Technologie Relevantie In het dagelijks leven en in 

het werk wordt technologie volop gebruikt. Technologie is herkenbaar in veel producten om ons heen. 

Technologie is geen natuurverschijnsel, maar wordt volledig bepaald door mensen, zowel individuen als 

samenlevingen en culturen. Technologische ontwikkelingen zijn van alle tijden en beïnvloeden de samenleving 

toen, nu en in de toekomst. Technologie is onlosmakelijk verbonden aan de ontwikkeling van de mens en de 

vooruitgang van de samenleving. Inhoud Voor het leergebied Mens & Maatschappij is het van belang te weten 

welke betekenis technologie heeft in het leven van mensen en dat technologie voortkomt uit behoeften en 

mede wordt bepaald door waarden en doelen. Dit kunnen morele waarden en doelen zijn, maar ook waarden 

en doelen die met milieu, menswaardigheid, schoonheid of economie te maken hebben. Verder is het relevant 

om te weten dat menselijke keuzes in technologische ontwikkelingen vanuit het individu kunnen komen, maar 

ook vanuit een groep, een organisatie of vanuit de politiek. De effecten van technologie zijn vaak 

onvoorspelbaar. Niemand weet bijvoorbeeld wat de grenzen zijn van kunstmatige intelligentie en wat de 

invloed ervan zal zijn op de toekomstige samenleving. De mens maakt op dit moment keuzes die gevolgen 

hebben voor toekomstige generaties, onder meer waar het gaat om klimaat, milieu, grondstoffen en de 

verdeling van voedsel en energie. Niet alles wat mogelijk is, is echter ook wenselijk (ethische vraag). Hierin 

heeft ieder mens ook een persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen en afwegingen te maken. Bijvoorbeeld 

als het gaat om het zorgvuldig omgaan met de mogelijkheden van sociale media en de vraag of robotisering 

een oplossing kan bieden voor eenzaamheid onder ouderen. Brede vaardigheden Technologie en de manier 

waarop technologie gebruikt wordt, komt terug in de vervolgopleiding of studie en in het toekomstige beroep. 

Dit sluit aan bij de brede vaardigheid Oriëntatie op jezelf, je studie en loopbaan. Kritisch denken is van belang 

om de morele vraag te stellen of  

 

Grote opdracht 7   

  

Titel: Innovatie vraagt om reflectie.  

  

Relevantie: Innovatie heeft invloed op ons leven, op de samenleving en op onze 

leefomgeving. Innovaties bieden ons mogelijkheden maar stellen ons ook voor 

uitdagingen. Zo kunnen technologische ontwikkelingen vooruitlopen op wetgeving en 

discussies oproepen over ethische aspecten van hun toepassingen. Wat mogelijk is, is 

niet altijd in iedere situatie of niet voor iedereen wenselijk.   

  

Inhoud van de opdracht: Leerlingen worden zich bewust van en leren actief omgaan 

met de invloed van innovaties in hun leven en dat van anderen, en met de 

verantwoordelijkheden die hiermee verbonden zijn. Zij vergaren kennis van relevante 

ontwikkelingen, toen, nu en straks. Zij zijn zich bewust van de invloed van technologie 

op politiek en samenleving (en andersom) en van de (ongelijke) toegang tot informatie, 

kennis en technologie in Nederland en in de wereld.  

  

Hiervoor is het van belang dat leerlingen met elkaar in dialoog gaan, zich oriënteren op 

andere perspectieven, elkaars perspectieven en motieven bevragen naar achterliggende 

waarden, analyseren waarom iets als waar of goed wordt beschouwd en een mening 

leren vormen.   

  

Brede vaardigheden:  

• Kritisch denken  

• Communiceren  

• Sociaal culturele vaardigheden  

• Ondernemend denken en handelen  

• Zelfregulering  
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Digitale geletterdheid opdracht 4 

 

Grote opdracht 4: Gebruiken en aansturen ● De leergebieden Digitale Geletterdheid en Mens en Maatschappij 

werken aan hetzelfde thema/onderwerp, namelijk de relatie tussen mens en technologie. De indeling van de 

grote opdrachten van het ontwikkelteam M&M is nog niet definitief, waardoor er nog geen concrete afspraken 

gemaakt zijn.  

 

M&M opdracht 8 
Grote Opdracht 8 – Je leert jezelf kennen door de ogen van een ander Identiteit, mensbeeld en cultuur 

Relevantie Mensen leven in groepen en creëren, leren, delen en passen zich aan aan cultuur. Identiteit en hoe 

in een cultuur naar de mens wordt gekeken, hangen samen. Elke cultuur heeft een eigen mensbeeld en dit 

bepaalt mede wie je bent en hoe anderen je zien. Toch valt jouw identiteit niet helemaal samen met de 

groep(en) waar je deel van uitmaakt. Ieder mens heeft ook zijn eigen persoonlijke identiteit, het verhaal over 

zichzelf, dat ontstaat in interactie met anderen en door eigen persoonlijke kenmerken. Inhoud In onze 

maatschappij werken groepen samen maar kunnen ze ook botsen. Deze botsingen versterken op korte termijn 

de identiteit en het 'wij-gevoel', maar ze kunnen ook verschillende groepen uit elkaar drijven. Hoe kunnen 

groepen met elkaar blijven samenwerken en samenleven? Het leergebied Mens & Maatschappij biedt 

leerlingen kennis van groepen, identiteit, culturen en geestelijke stromingen. Leerlingen krijgen inzicht in het 

proces van de voortdurende ontwikkeling van hun persoonlijke identiteit en die van groepen. Door het 

proces van individualisering in de samenleving hechten we steeds meer waarde aan bewustzijn over wie je 

bent, wie je wilt zijn en hoe je je zelf kunt ontwikkelen. Leerlingen krijgen bij Mens en Maatschappij inzicht in 

de keuzes die ze kunnen maken over welke persoonlijke identiteit ze wanneer willen laten zien, hoe ze zich tot 

anderen verhouden en tot welke groepen ze (willen) behoren. Brede vaardigheden Bij deze Grote Opdracht ligt 

het accent op sociale en culturele vaardigheden. Het gaat over de wisselwerking tussen groepen en tussen het 

individu en de groep.  
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Grote Opdracht 6 – De wereld is een dorp 

Globalisering 

Relevantie 

Onze levens zijn steeds meer en steeds intensiever vervlochten met de levens van 

andere mensen. Die ander woont ook nog eens steeds verder weg. In het verre verleden 

verplaatsten mensen, goederen en ideeën zich ook al over zeer grote afstanden. Toch is 

de globalisering zoals die nu plaatsvindt anders en komen er hele nieuwe vragen op ons 

af. 

Inhoud 

Door ontwikkelingen op het gebied van vervoer, informatie- en telecommunicatie kunnen 

mensen sneller van en met elkaar leren en handelen. Grondstoffen, halffabricaten en 

eindproducten gaan de hele wereld over. Maatschappijen worden steeds afhankelijker 

van elkaar. Zo ontstaat een proces van wereldwijde economische, politieke 

afhankelijkheid en culturele integratie. Tegelijkertijd komen er ook bewegingen op die 

steeds feller tegen die afhankelijkheid en integratie pleiten. Mensen stellen zich de vraag 

of de regels die hier gelden ook in het buitenland moeten gelden en vice versa. In 

hoeverre willen we samenwerken met mensen in landen met hele andere normen en 

waarden? 

Het leergebied Mens & Maatschappij gaat over onze afhankelijkheid van anderen. 

Leerlingen leren er hoe historische-, politieke-, economische- en geografische factoren 

onze samenwerking met andere landen bepalen. Hoe de kleiner wordende wereld ook 

van invloed is op migratie. Daarnaast leren leerlingen over internationalisering: hoe je 

internationaal je weg kunt vinden om met anderen samen te werken. 

Voor leerlingen is het belangrijk om te leren hoe je je kunt verhouden tot 'het vreemde' 

en hoe je om kunt gaan met ontwikkelingen die zo groot zijn dat niemand er richting aan 

kan geven. 

Brede vaardigheden 

Globalisering vraagt om het vermogen kritisch te denken. Ook sociale en culturele 

vaardigheden zijn belangrijk bij deze Grote Opdracht 

 

Grote Opdracht 11 – Wil je conflicten? Ga samenwerken! Conflicten en samenwerking 

Relevantie Om hun doelen te bereiken, werken mensen samen. In de klas, in de economie of in de politiek zoeken 

mensen andere mensen op om sterker te staan. Wanneer de doelen van mensen of groepen te ver uit elkaar 

liggen, kunnen er spanningen of zelfs conflicten ontstaan. Inhoud Samenwerken is bijdragen aan een gezamenlijk 

resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van een groep. 

Samenwerking levert veel op. Tegelijkertijd zien leerlingen in de actualiteit ook polarisatie, in de politiek en in de 

media. Iedere dag worden we geconfronteerd met het wij-zij denken. Binnen het leergebied Mens & 

Maatschappij gaat het over belangen en over vormen van samenwerking, zowel in het dagelijks leven als in de 

internationale politiek of binnen bedrijven. Welke vormen van samenwerking zijn er? Hoe succesvol of minder 

succesvol verliepen samenwerkingsverbanden in het verleden en welke aanleidingen en oorzaken waren er voor 

de conflicten die ontstonden? Nieuwe vormen van samenwerking en conflicten werden soms kantelpunten op 

politiek, economisch, sociaal-cultureel en demografisch terrein. Dat geldt voor het verleden, voor de actualiteit 

en de toekomst. Leerlingen ontdekken op welke manieren doelen en belangen leiden tot samenwerking en 

conflict. Ze leren zich daarbij te verplaatsen in de motieven van betrokkenen om samen te werken dan wel om 

conflicten aan te gaan. Leerlingen worden uitgedaagd om zelf een of meerdere afgewogen positie(s) in te nemen 

ten aanzien van vormen van samenwerking en conflicten, zonder daar direct deelgenoot van te hoeven zijn. 

Brede vaardigheden De belangrijkste brede vaardigheden zijn zelfregulering, samenwerken en communiceren 
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Grote Opdracht 10 – De wereld is om door te geven Duurzame ontwikkeling Relevantie Hoe de toekomst eruit 

ziet, weten we niet. Sommige zaken kunnen we voorspellen, andere zijn afhankelijk van keuzes die we nog gaan 

maken. We weten dat de wereldbevolking zal toenemen, we denken dat de welvaart toeneemt, dat het klimaat 

verandert en dat technologie een steeds prominentere rol zal gaan innemen in de samenleving. Hoe de toekomst 

er ook uit zal zien, zeker is dat mensen en organisaties zich voortdurend moeten ontwikkelen om zich aan de 

veranderende omstandigheden aan te passen. Inhoud Door de onzekerheid over de toekomst, worstelen 

individuen en maatschappijen met hun keuzes voor later. We weten immers niet of de inspanningen die we nu 

doen, de beoogde effecten zullen hebben. We kiezen sneller voor resultaten nu dan voor mogelijke toekomstige 

opbrengsten. Het leergebied Mens & Maatschappij gaat ook over omgaan met de toekomst. Je leert over hoe 

men in het verleden aankeek tegen de toekomst en hoe actuele maatschappelijke vraagstukken en dilemma's 

onze toekomst zullen vormgeven. Leerlingen leren hoe ze vanuit de beperkte informatie die beschikbaar is, 

scenario's kunnen maken voor de toekomst. Ze leren hoe zij keuzes kunnen maken die er voor zorgen dat de 

aarde leefbaar blijft voor toekomstige generaties. En ze leren hoe ze deze keuzes kunnen omzetten in daden. 

Een duurzame toekomst vraagt om leerlingen die in staat zijn om verder vooruit te kijken. Ze leren hoe zij kunnen 

omgaan met de dilemma’s die voortkomen uit het streven naar een duurzame toekomst. Brede vaardigheden In 

deze Grote Opdracht ligt de nadruk op creatief denken en handelen, omdat het draait om het vermogen om 

nieuwe ideeën voor vraagstukken te bedenken. Daarnaast wordt er in deze opdracht aandacht besteed aan 

probleemoplossend denken en handelen, vanwege het vermogen om een probleem te (h)erkennen en het 

duurzaam op te lossen. Tot slot speelt zelfregulering in deze grote opdracht een belangrijke rol, want iedereen 

is verantwoordelijk voor een duurzamere wereld. 


