Curriculum.nu – Samenvatting werkopdracht

Waar ga je aan werken?
De opdracht aan het ontwikkelteam in het kort
Als lid van het ontwikkelteam Nederlands ga je de komende periode aan de slag met de vraag wat
leerlingen nodig hebben om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de
samenleving, economisch zelfredzaam zijn en met zelfvertrouwen in het leven staan. In het kader
van Curriculum.nu werk je met je team aan de herziening van het curriculum voor het primair,
voortgezet en speciaal onderwijs. Samen met de andere acht ontwikkelteams ontwikkelen jullie een
basis voor herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.
In vier ontwikkelsessies bespreken jullie als team wat leerlingen nodig hebben en werken daarbij van
abstract naar concreet. Jullie formuleren eerst een visie op het leergebied. Deze visie beschrijft hoe
het leergebied Nederlands bijdraagt aan wat leerlingen nodig hebben voor hun leren, werken en
leven in de toekomstige samenleving.
Op basis van de visie bepalen jullie vervolgens wat tot de kern van het leergebied behoort. Dit
beschrijven jullie in de vorm van grote opdrachten. Dat zijn de belangrijkste inzichten van en over het
leergebied die leerlingen tot betekenisvol leren uitdagen. De grote opdrachten beschrijven de kern
van wat leerlingen voor Nederlands nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen en om in die
wereld adequaat te kunnen handelen.
Deze grote opdrachten werken jullie in de volgende ontwikkelsessies verder uit in bouwstenen van
concrete kennis en vaardigheden. In deze bouwstenen beschrijven jullie wat leerlingen in poonderbouw, po-bovenbouw, vo-onderbouw, en vo-bovenbouw nodig hebben om met de grote
opdrachten aan de slag te gaan.

Aan de hand van prikkelende vragen en input van verschillende stakeholders gaan jullie in de
ontwikkelsessies aan de slag en maken jullie eigen keuzes. Voor het maken van deze keuzes krijgen
jullie een aantal aandachtpunten mee vanuit de doelen van Curriculum.nu. Dit betekent dat jullie
streven naar opbrengsten die:
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betekenisvol zijn voor leerlingen en hun leren, leven en werken in de toekomstige
samenleving;
een goede balans kennen tussen kennisontwikkeling, maatschappelijke vorming en
persoonlijke ontwikkeling;
tot de kern beperkt zijn en duidelijk maken vanuit welke afwegingen jullie hebben bepaald
wat wel en wat niet tot de kern behoort;
uitgewerkt zijn in een heldere doorlopende lijn van po naar vo en in aansluiting op de
voorschoolse periode en het mbo, hoger onderwijs en universiteiten;
samenhang tussen inhouden in jullie leergebied laten zien evenals samenhang met andere
leergebieden;
herkenbaar zijn voor de schoolpraktijk;
naast vaardigheden die specifiek zijn voor jullie leergebied ook uit brede vaardigheden
bestaan, namelijk manieren van denken en doen, manieren van omgaan met anderen,
manieren van omgaan met jezelf.

Daarnaast zijn er enkele aandachtspunten die vanuit de politiek zijn meegegeven aan Curriculum.nu.
Voor het ontwikkelteam Nederlands betekent dit dat jullie streven naar opbrengsten die:
 een basis bieden voor duidelijke kerndoelen en eindtermen;
 beperkt zijn tot het kennen en kunnen van leerlingen;
 aandacht besteden aan praktische vaardigheden;
 ertoe bijdragen dat leerlingen, ongeacht hun sociaaleconomische status of herkomst, de
uitgangspunten van correct Nederlands leren.
Jullie sluiten een ontwikkelsessie steeds af met een tussenproduct en vragen om voor te leggen aan
de ontwikkelscholen en andere betrokkenen zoals het vervolgonderwijs, maatschappelijke
organisaties, en het bedrijfsleven. Op basis van de feedback die jullie krijgen, stel je het
tussenproduct in de volgende ontwikkelsessie bij en gebruikt die dan als basis voor een volgend
tussenproduct.
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