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Doelen

• Komen tot een curriculum waarin duidelijk wordt wat leerlingen 
moeten kennen en kunnen om goed voorbereid te zijn op hun  
toekomst.

• Samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen

• Zorgen voor doorlopende leerlijnen: een soepele overgang van de 
voorschoolse periode naar het po, van po naar vo en van vo naar 
het vervolgonderwijs

• Overladenheid in het onderwijsprogramma terugdringen

• Duidelijkheid bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen leren 
en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?

• Een betere balans brengen in de hoofddoelen van het onderwijs

Leergebieden
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Werkopdracht

• Formuleren van een visie (1) op de vernieuwing van hun 
leergebied en deze te concretiseren in grote opdrachten (2) en 
in bouwstenen (3) van kennis en vaardigheden.

• De opbrengsten vormen de basis voor de herziening van het 
landelijk curriculum, dat wil zeggen de doelen en inhouden 
die wettelijk zijn vastgesteld voor scholen en leerlingen.

• In 2019 worden de opbrengsten van de ontwikkelteams 
overhandigd aan de Minister van Onderwijs. Na politieke 
bespreking vormen ze de basis voor de herziening van de 
huidige kerndoelen en eindtermen.

Werkopdracht

Werkopdracht

Het Ontwikkelteam richt zich op: 

• kerncurriculum: landelijk vastgelegd in doelen voor alle 
scholen en alle leerlingen: (v)so, po en vo (alle 
onderwijssoorten)

• Het keuzedeel is aan de scholen en biedt hen de ruimte om 
vanuit hun onderwijsvisie zelf invulling te geven aan de brede 
opdracht van het onderwijs

• huidige onderwijsstelsel: indeling in sectoren/onderwijstypen 
en beschikbare onderwijstijd



27-3-2018

• Ontwikkelteams en ontwikkelscholen

• Feedbackproces

• Borging wetenschappelijke inbreng

We zijn van start

• 125 leraren en 18 schoolleiders in ontwikkelteams op 9 
leergebieden

• Voorafgaand kregen ontwikkelteams verschillende input mee
• Ontwikkelen de visie, grote opdrachten en bouwstenen voor 

een leergebied
• Stellen de consultatievragen op en bepalen met welke 

betrokkenen zij willen spreken
• Halen de hoofdpunten uit de analyse van de inbreng uit de 

consultatiefase
• Besluiten welke inbreng leidt tot aanpassing van het 

tussenproduct 
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Ontwikkelteam Nederlands
• 6 leraren po 
• 6 leraren vo
• 1 schoolleider po 
• 1 schoolleider vo

https://curriculum.nu/nederlands/

• 84 ontwikkelscholen (v)so, po en vo
• Geven input en feedback op tussenopbrengsten van de 

ontwikkelteams vanuit leerlingen, ouders en leraren
• Zijn aan de slag met hun eigen schoolcurriculum en delen die 

ervaringen. 

Ontwikkelscholen Nederlands
1 so-school Carrousel - Hoogeveen
4 po-scholen JH Snijderschool – Rijswijk

Delfshaven – Rotterdam
Rijdende School – Geldermalsen
De Regenboog - Schijndel

4 vo-scholen Mondial – Nijmegen
Het Stedelijk – Zutphen
Cals College – IJsselstein
Slingerbos – Hardewijk



27-3-2018

Driedaagse

Toelichting tussenproduct

• Conceptvisie: relevantie, inhoud en positie van het leergebied
• Procesverslag: wijze waarop tussenproduct tot stand is gekomen
• Consultatievragen: generiek en specifiek

Tussenproduct

De inbreng van vele partijen is nodig om een eerste versie te verrijken en 
aan te scherpen.  Daarom is er na iedere ontwikkelsessie is er ruimte voor 
inbreng van o.a.: 

• Ontwikkelscholen, leerlingen en ouders (o.a. LAKS)
• Vakverenigingen en lerarennetwerken (o.a. Levende Talen, Landelijk 

Netwerk Taal)
• Vervolgonderwijs en lerarenopleidingen (o.a. MBO-Raad, Vereniging 

van Hogescholen VSNU, LOPON2, LOVN, LVON)
• Maatschappelijke organisaties/ bedrijfsleven (o.a. Stichting Lezen, 

Taalunie)

• Online/ offline dialoog over tussenproducten van ontwikkelteams o.b.v. 
vragen waarop het ontwikkelteam antwoord wil krijgen
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Belangrijke data 
• Inbreng wordt verzameld tijdens de consultatieperioden gedurende 

2018:
• 1e consultatieperiode: 26 maart tot 25 april 9.00 uur
• 2e consultatieperiode: 4 juni tot 6 juli 9.00 uur
• 3e consultatieperiode: 15 oktober tot 14 november 9.00 uur

• Deadline aanmelden bijeenkomsten vóór dat datum van:
• 16 mei 2018 (bijeenkomst tijdens 2e consultatieperiode over de grote 

opdrachten)
• 26 september 2018 (bijeenkomst tijdens 3e consultatieperiode over 

de bouwstenen)

Hoe verzendt u uw inbreng?
• Rechtstreekse beantwoording van vragen op de website 

www.curriculum.nu
• Voor bijeenkomsten is er een formulier dat u invult en verzendt naar 

consultatie@curriculum.nu
• NB: inbreng wordt openbaar

Wat gebeurt er met de inbreng?
• Verzamelen van inbreng en bespreken in het ontwikkelteam
• Besluiten over inbreng door ontwikkelteam
• Openbaar maken van afwegingen en tussenproduct op 

www.curriculum.nu één week na de ontwikkelsessie


