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Inleiding 

De wetenschappelijke Curriculumcommissie reflecteert in haar eerste tussenadvies op de 

technische en inhoudelijke bruikbaarheid van de voorstellen van Curriculum.nu. In deze 

publiekssamenvatting wordt het advies van de Curriculumcommissie samengevat. 

 

Context 

• In de wet staat beschreven aan welke kennis, vaardigheden, houdingen en inzichten 

aandacht moet worden besteed in het basis- en voortgezet onderwijs: het landelijk 

curriculum.  

• De overheid heeft de wettelijke taak ervoor te zorgen dat het landelijke curriculum actueel 

blijft. Uit trendanalyses blijkt dat er bijstelling van het landelijk curriculum nodig is. 

• Binnen het project Curriculum.nu hebben leraren en schoolleiders in 2018/2019 nagedacht 

over de inhoud van het landelijk curriculum. 

• Eind 2019 hebben leraren en schoolleiders voorstellen opgeleverd voor de bijstelling van 

het landelijk curriculum.  

• De wetenschappelijke Curriculumcommissie gaat in dit advies in op de vraag hoe bruikbaar 

de voorstellen van Curriculum.nu zijn, zowel technisch als inhoudelijk. 

 

Probleemanalyse 
De Curriculumcommissie concludeert dat de problemen die aanleiding gaven voor de 

curriculumbijstelling onverminderd actueel zijn. Zij noemt de versnipperde aanpak van bijstellingen 

in het verleden, dalende onderwijsprestaties, het ontbreken van actuele vakinhoud (zoals digitale 

vaardigheden en burgerschapsvorming) en het ontbreken van een doorlopende leerlijn van primair 

naar voortgezet onderwijs. Daarmee is er geen twijfel over de noodzaak van bijstelling van de 

kerndoelen en examenprogramma’s (het landelijk curriculum) in het basis- en voortgezet 

onderwijs. Het advies is om toe te werken naar een vast systeem van cyclische bijstelling van het 

curriculum in de toekomst. In een later advies gaat de Curriculumcommissie dieper in op een 

dergelijk systeem.  

 

Rationale 

Cruciaal in de curriculumbijstelling is de ‘rationale’, een beschrijving waar het onderwijs voor is. 

Want hoe kan de overheid anders bepalen welke vakinhoud belangrijk is voor alle leerlingen en 

welke vakinhoud niet? Over sommige vakinhoud zal iedereen het eens zijn: alle leerlingen moeten 

leren lezen, rekenen en schrijven. Maar over andere vakinhoud lopen de meningen sterk uiteen. 

Keuzes zijn nodig om het landelijk curriculum uit te kunnen voeren in de beschikbare onderwijstijd. 

Volgens de Curriculumcommissie moeten drie doeldomeinen hierbij leidend zijn en moeten deze 

daarom de basis vormen van de rationale. Het gaat om: 
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• Kwalificatie: het verwerven van basiskennis en -vaardigheden waarmee alle leerlingen hun 

potentieel kunnen realiseren en die nodig zijn voor toekomstige studies en beroepen. 

• Socialisatie: bekend en verbonden zijn met culturen, tradities en praktijken in de 

samenleving, waaronder democratische normen en waarden. 

• Persoonsvorming: het ontwikkelen van een zelfstandige positie in en ten opzichte van de 

wereld en het bewustzijn dat iedereen blijvend in staat is daar richting aan te geven en 

verantwoordelijkheid voor te dragen. 

 

Deze rationale helpt beredeneren waarom ‘leren lezen’ onderdeel moet zijn van het curriculum en 

de vaardigheid ‘haren vlechten’ niet. 

 

Reflectie op de voorstellen van Curriculum.nu 

De Curriculumcommissie heeft bij de voorstellen van Curriculum.nu naar twee aspecten gekeken: 

1. toepassing van algemene ontwerpprincipes  

2. de kwaliteit van de inhoud van ieder leergebied. 

 

1. Toepassing van algemene ontwerpprincipes 

De ontwikkelteams van leraren en schoolleiders die de voorstellen hebben gemaakt, hebben 

verschillende algemene instructies meegekregen zoals; ontwerp doorlopende leerlijnen, creëer 

samenhang en voorkom overladenheid. De Curriculumcommissie ziet dat veel ontwikkelteams 

deels geslaagd zijn om deze instructies toe te passen in de voorstellen.  

 

De Curriculumcommissie geeft aan dat: 

• De voorstellen te omvangrijk zijn. 

• De ontwikkelteams hun opdracht verschillend geïnterpreteerd en daardoor verschillend 

uitgevoerd hebben. Dit gaat ten koste van de consistentie en samenhang tussen 

leergebieden, bijvoorbeeld op het gebied van doorwerking en definiëring van de drie 

doeldomeinen in de voorstellen. 

• De mondiale thema’s duurzaamheid, globalisering, gezondheid en technologie niet tot de 

gewenste samenhang tussen leergebieden hebben geleid. De Curriculumcommissie 

adviseert deze thema’s alleen te verwerken in leergebieden waar ze een logische rol 

hebben.   

• Samenhang en doorlopende leerlijnen nog onvoldoende gerealiseerd zijn. De keuzes die 

gemaakt zijn moeten theoretisch en empirisch beter onderbouwd worden. Gezien de 

complexiteit van dit vraagstuk doet de Curriculumcommissie een verdiepende studie naar 

dit thema. 

• De formuleringen van de voorstellen niet helder beschrijven wat er bij leerlingen moet 

worden bereikt: gaat het om beheersingsdoelen of ervaringsdoelen?  

 

 

2. Kwaliteit per leergebied 

De Curriculumcommissie concludeert dat de vakinhoudelijke kwaliteit van de voorstellen van 

Curriculum.nu in orde lijkt, maar dat deze lastig te beoordelen is. Een beschrijving van de 

wetenschappelijke en empirische achtergrond is nodig.  

 

Verder licht zij er een aantal kwesties uit: 

• De manier waarop samenhang tot stand is gebracht is nog onvoldoende uitgewerkt en te 

verschillend tussen leergebieden. De Curriculumcommissie doet in het najaar van 2021 een 

verdiepende studie naar samenhang.   

• Binnen het leergebied rekenen/wiskunde moeten een aantal onderdelen nog verder 

doordacht worden (bijvoorbeeld breuken).  

• Ook de leergebieden Mens & Maatschappij en Burgerschap hebben nog meer doordenking 

nodig.  



• De Curriculumcommissie adviseert om de kerndoelen voor Burgerschap en Digitale 

geletterdheid apart te positioneren, maar om het vervolgens scholen over te laten of ze 

apart of geïntegreerd met andere leergebieden worden aangeboden. 

 

Verder ontwikkeltraject 

De Curriculumcommissie is positief over de gezamenlijke, professionele aanpak en de grote 

betrokkenheid van leraren en schoolleiders bij het maken van de voorstellen van Curriculum.nu. Zij 

geeft aan dat er gedegen vakinhoudelijke reflectie heeft plaatsgevonden. De voorstellen zijn 

daarmee bruikbaar voor het vervolgproces waarbij de voorstellen kunnen dienen als basis voor 

wettelijk verankerde kerndoelen en eindtermen. Zij adviseert om de energie en professionele 

betrokkenheid van leraren en schoolleiders te behouden. Wel beveelt zij aan om duidelijkere 

instructies te verschaffen aan de ontwikkelaars om de hierboven geconstateerde problemen te 

verhelpen en om wetenschappelijke vakexperts beter te betrekken. 

 

In reactie op dit eerste tussenadvies van de wetenschappelijke Curriculumcommissie heeft de 

minister twee werkopdrachten voor SLO opgesteld. Daarin zijn de aanbevelingen van de 

Curriculumcommissie uit het eerste tussenadvies verwerkt. Het gaat om één werkopdracht voor 

het bijstellen van kerndoelen en één voor het bijstellen van examenprogramma’s. De 

wetenschappelijke Curriculumcommissie heeft vervolgens geadviseerd over deze werkopdrachten, 

zie het tweede tussenadvies ’Doel en ruimte’ (over de werkopdracht kerndoelen) en het derde 

tussenadvies ’Examenprogramma’s in perspectief’ (over de werkopdracht examenprogramma’s). 

De minister past momenteel de werkopdrachten aan om opvolging te geven aan de adviezen. Deze 

aangepaste, definitieve werkopdrachten worden vervolgens aan SLO gegeven. Dit is naar 

verwachting in het najaar 2021. 
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