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Planning Curriculum.nu 2019
In vervolg op de brief van 20 december 2018 van minister Slob aan de Tweede Kamer over de
stand van zaken van het ontwikkelproces curriculum.nu en de publicatie van de opbrengsten in
2019, hebben de CG-leden een aangepaste planning voor de ontwikkelactiviteiten besproken.
Kernpunten in de aangepaste planning zijn:
- De CG wil de ontwikkelteams tot begin mei de tijd geven om hun werk goed te kunnen afronden
en alle opbrengsten tegelijk te publiceren. Dit geeft ook meer tijd voor het werken aan samenhang
tussen de leergebieden.
- de feedbackperiode over het geheel aan opbrengsten loopt vanaf begin mei door tot in augustus,
zodat iedereen de gelegenheid heeft om te reageren.
- er zal een publieksbrede consultatie plaatsvinden over het geheel om de bekendheid en
betrokkenheid te vergroten.
- De CG-leden zullen in deze periode ook hun eigen achterbannen actief betrekken.
- De ontwikkelteams voeren begin september de laatste aanpassingen door. De officiële
overhandiging aan de minister vindt aansluitend plaats.
- Deze aanpassing betekent ook dat de vakverenigingen hun reflectie later kunnen inleveren.

Voorstel voor vervolg op Curriculum.nu
Terugkerend onderwerp op de agenda is het advies dat -conform het plan van aanpak uit 2017door de CG-leden gegeven zal worden over het vervolg op Curriculum.nu. Na de bespreking in de
Tweede Kamer van de opbrengsten van het ontwikkelproces, moeten de bouwstenen worden
omgezet in nieuwe kerndoelen. Dat is een wettelijke taak van de SLO (Stichting Leerplan
Ontwikkeling). De CG zal daarnaast advies geven over de wijze waarop de leraren en scholen
betrokken worden in het vervolg.

Certificaten voor ontwikkelteamleden
Een aantal leraren van de ontwikkelteams heeft aangegeven, dat zij merken dat zij zich door hun
deelname aan het ontwikkelproces, ook als professional flink ontwikkelen. Ze zouden deze
ontwikkeling graag expliciet en zichtbaar maken. De CG-leden steunen het plan om voorstel uit te
werken voor uitreiking van een certificaat aan het eind van het proces.

Gesprek met de leden van de Adviesgroep
Op 29 januari is een deel van de vergadering samen de leden van de Adviesgroep gehouden.
Teruggeblikt is op de opbrengsten vierde ontwikkelsessie in december. De Adviesgroep heeft
waardering uitgesproken voor de opbrengsten van de 4e ontwikkelsessie. Een aandachtspunt om
tot kwalitatief goede input te komen voor het vervolg is consistentie. Het advies is om de teams te
wijzen op het belang om te werken volgens het vastgestelde format. De Adviesgroep constateert
dat er samenhang zichtbaar is tussen de bouwstenen in de leergebieden, maar dat dit meer
expliciet gemaakt kan worden. Een mooi voorbeeld is het gemeenschappelijke conceptuele kader
dat M&N en M&M hanteren. De werkopdracht voor de 5e ontwikkelsessie wordt vervolgens
aangescherpt en vastgesteld.
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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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