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Prioriteiten komende maanden Curriculum.nu
De ontwikkelteams richten zich de komende maanden op het afronden van het ontwikkelwerk. Op 3,
4 en 5 april vindt een extra ontwikkelsessie plaats om de opbrengsten af te ronden voor de laatste
consultatie per leergebied. Op 7 mei a.s. worden alle opbrengsten van de ontwikkelteams publiek
gemaakt, inclusief een samenvatting van de hoofdlijnen van opbrengsten:
-

-

-

De CG-organisaties zorgen ervoor dat de opbrengsten van de ontwikkelteams onder de
aandacht worden gebracht bij hun achterban en roepen op om te reageren op de
opbrengsten.
De brede consultatie vindt on- en offline plaats tussen 7 mei en 11 augustus 2019.
De ontwikkelteams bespreken de opbrengsten o.a. tijdens drie stakeholderbijeenkomsten
eind mei en begin juni. De PO-Raad organiseert samen met de AVS een aantal
regiobijeenkomsten voor het primair onderwijs.
Voor de zomervakantie (ontwikkelsessie 26, 27, en 28 juni) verwerken de ontwikkelteams de
eerste feedback. In september voeren de ontwikkelteams de laatste aanpassingen door.

Opbouw brief bij oplevering resultaten ontwikkelproces
De CG heeft gesproken over de onderdelen van het advies zij bij afronding aan de minister van OCW
gaan sturen samen met de opbrengsten van het ontwikkelproces. Dit gaat -conform het plan van
aanpak uit 2017- ook over het vervolg op Curriculum.nu. Het vervolg bestaat deels uit een formeel
traject waarbij de bouwstenen worden omgezet in nieuwe kerndoelen. De CG hecht eraan dat ook in
deze vervolgfase scholen en leraren betrokken worden. De SLO die in opdracht van het ministerie
van OCW daarin een wettelijke taak heeft, heeft in een presentatie toegelicht hoe dat ingericht zou
kunnen worden. De CG vindt het daarnaast belangrijk dat de beweging die is ontstaan in het
onderwijsveld, wordt doorgezet als de politiek besluit dat er een vervolg komt.

Uitwerking bovenbouw vo
De CG vraagt Curriculum.nu en de SLO een voorstel te ontwikkelen voor de ontwikkeling van de
bouwstenen voor de bovenbouw vo, op basis van het principe teacher in the lead. In het huidige
ontwikkeltraject is er namelijk onvoldoende tijd om dat goed af te ronden. Daarom is afgesproken
dat er alleen aanbevelingen voor de uitwerking van de bovenbouw vo worden opgeleverd.
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In de Coördinatiegroep zijn de PO-Raad, VO-raad, CNV onderwijs, AVS, LAKS, Ouders & Onderwijs vertegenwoordigd. CNV Onderwijs, AOB
en FvOv zijn vertegenwoordigers van leraren in dit proces. De voorzitter en directeur van Curriculum.nu leggen aan de CG verantwoording
af over de voortgang van het programma en leggen vraagstukken voor met betrekking tot de procesmatige inrichting en sturing.
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