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Publicatie opbrengsten ontwikkelteams voor laatste consultatieronde op 7 mei
De CG wordt geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten ter voorbereiding op 7 mei.
De ontwikkelteams hebben de laatste weken extra bijeenkomsten gehouden en er is vertrouwen dat
er op 7 mei voor alle leergebieden complete sets bouwstenen kunnen worden gepubliceerd. Om
ervoor te zorgen dat er meer bekendheid komt, worden extra communicatiemiddelen ingezet, zoals
mailings naar leraren, besturen en journalisten. De CG gaat akkoord met twee advertenties in
dagbladen. Leden van een aantal CG-organisaties hebben met enthousiasme gereageerd op de
oproep om mee te denken en te doen met de curriculumontwikkeling, en gaan zelf ook
bijeenkomsten organiseren.

Proces totstandkoming advies bij oplevering resultaten ontwikkelproces
De CG bespreekt wie er betrokken moet worden bij het opstellen van het advies en wat dat betekent
voor de planning tot eind september. Kernpunten daarbij zijn:
o
o
o

ruimte om de feedback die tot en met 11 augustus binnenkomt goed te verwerken
momenten om het advies af te stemmen met de ontwikkelteams
gesprek met de leden van de wetenschappelijke Adviesgroep.

Ook geeft de CG een aantal aanwijzingen bij de inhoudsopgave van het advies:
o
o
o
o

er moet een toelichting komen op dit voor Nederland unieke proces, inclusief de rol van de
Coördinatiegroep. De reflectie op de geleerde lessen heeft ook waarde voor het vervolg.
toelichten waarom er voor de vo-bovenbouw alleen aanbevelingen komen, en het verschil
tussen bouwstenen voor kerndoelen en de aanbevelingen bovenbouw.
toevoegen van een bijlage over alle bijeenkomsten en een overzicht van personen en
organisaties die betrokken zijn geweest.
aandacht voor de opbrengsten en rol van de ontwikkelscholen

Vervolg
Als de Tweede Kamer instemt met een vervolg van de curriculumherziening willen de CG-organisaties
zorg dragen voor een bredere beweging in het onderwijsveld. Scholen, leraren, schoolleiders en
bestuurders moeten worden geïnformeerd om met de herziening aan de slag te kunnen gaan of zich
daarop voor te bereiden. Deze verbreding zou gekoppeld moeten worden aan de periode waarin
gewerkt wordt aan de omzetting van bouwstenen naar kerndoelen. Dit gebeurt conform de
wettelijke taak door de SLO in opdracht van OCW. De CG geeft opdracht om een korte notitie te
maken waarin de beide lijnen in samenhang worden gebracht.

Uitwerking bovenbouw vo
De doorlopende leerlijn van po naar vo die nu is ontwikkeld moet worden afgerond. De CG wil
daarom de verantwoordelijkheid nemen voor het afronden van het ontwikkelproces, de bouwstenen
voor de bovenbouw vo. Daarvoor zou een vergelijkbaar proces ingericht moeten worden op basis van
dezelfde ontwerpprincipes, maar met nadrukkelijke betrokkenheid van het vervolgonderwijs en voor
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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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een aantal leergebieden ook uitwerking op het niveau van vakken.

Agenda overleg met ministers op 26 april
De agenda voor het overleg met beide onderwijsministers wordt besproken. Hoofdpunt zal zijn de
publicatie van de tussenopbrengsten van de ontwikkelteams op 7 mei en de communicatie
daaromheen.
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