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Inleiding 

De wetenschappelijke Curriculumcommissie reflecteert in haar vierde tussenadvies op een systeem 

van periodiek onderhoud van het curriculum. In deze publiekssamenvatting wordt het advies van 

de Curriculumcommissie samengevat. 

 

Context 

• In de wet staat beschreven aan welke kennis, vaardigheden, ervaringen 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.  

• De Onderwijsraad (2014, 2018) heeft geconstateerd dat het ontbreekt aan een goed 

werkend systeem van periodiek onderhoud om het curriculum actueel te houden. 

• Om deze taak beter te kunnen realiseren heeft de overheid de wetenschappelijke 

curriculumcommissie gevraagd om advies. Dat advies wordt in dit stuk samengevat. 

 

 

Probleemanalyse 

Om leerlingen goed toe te rusten voor de maatschappij waarin zij opgroeien, moet het curriculum 

actueel blijven. Daarvoor is een systeem nodig waarin: 

- Curriculaire ontwikkelingen worden gemonitord; 

- Bijstellingen worden gedaan aan het curriculum; 

- Het bijgestelde curriculum wordt geëvalueerd. 

 

Nederland kent nog niet zo’n systeem. De commissie constateert: 

- Er is geen kalender met vaste momenten van onderhoud. Bijstellingen gebeuren 

incidenteel.  

- Het wisselt van moment tot moment hoe signalen uit onderwijs, wetenschap, samenleving 

en/of politiek worden meegenomen in de bijstelling van het curriculum.  

- Veel organisaties zijn betrokken bij onderdelen van curriculumonderhoud, maar er zijn 

geen duidelijke afspraken tussen de organisaties en er is geen regie op het geheel.  

- Leraren en schoolleiders hebben geen structurele rol in het systeem. 

- Er is weinig informatie over het uitgevoerde curriculum op scholen: wat leren de leerlingen? 

 

De commissie geeft aan dat er twee dingen nodig zijn. Er moet regelmatig onderhoud worden 

verricht volgens een vast systeem. En er moet een college worden ingesteld dat toezicht houdt op 

dit systeem. 

 

Periodiek onderhoud 

Een systeem van periodiek onderhoud moet drie functies hebben: 

- Richten: adviseren over de bijstelling van het curriculum. Het advies combineert inzichten 

uit de wetenschap, samenleving, onderwijs en beleid. 

- Inrichten: het omzetten van het advies naar een wettelijk curriculum (kerndoelen, 

eindtermen, referentiekaders). 

- Verrichten: het toepassen van het wettelijke curriculum in de klas en het monitoren van de 

ervaringen. 

 

https://www.curriculumcommissie.nl/
https://www.curriculumcommissie.nl/actueel-berichten/vierde-tussenadvies-van-de-wetenschappelijke-curriculumcommissie-over-een-systeem-van-periodieke-herijking-van-het-curriculum-funderend-onderwijs-is-opgeleverd.


Bij iedere functie horen specifieke organisaties, overlegstructuren en werkprocessen. Voor de 

eerste functie (richten) is er momenteel geen organisatie die de verantwoordelijkheid neemt. De 

commissie noemt hiervoor twee oplossingsrichtingen: 

1. De regie beleggen bij een bestaande organisatie zoals SLO, de Onderwijsraad, NRO of het 

ministerie. De commissie denkt dat er bij deze organisaties niet de benodigde expertise 

aanwezig is en/of dat zij niet onafhankelijk kunnen handelen. 

2. Een nieuw bestuursorgaan inrichten met wetenschappers en curriculumexperts, dat de 

regie voert over het hele onderhoudssysteem: ‘het college voor curriculum’. Het college 

moet onafhankelijk zijn en de verbinder vormen tussen alle betrokkenen.  

 

De tweede functie (inrichten) wordt vervuld door de wettelijke ketenpartners: SLO, CvTE en Cito. 

Voor de derde functie (verrichten) moeten platforms worden ingericht waar leraren en schoolleiders 

zitting in nemen. 

 

Systeem van periodiek onderhoud 

In het systeem van periodiek onderhoud dient er gewerkt te worden volgens een werkcyclus met 

vaste werkprocessen, beslismomenten en duidelijke doelstellingen. Eens in de tien jaar moet het 

curriculum van ieder leergebied of vak, en als geheel, tegen het licht gehouden worden. De 

stappen bestaan uit: 

1. Monitoring en analyse belangrijke ontwikkelingen 

2. Advisering 

3. Politieke besluitvorming  

4. Bijstelling van het wettelijke curriculum 

5. Toepassing van het bijgestelde curriculum 

6. Evaluatie van het uitgevoerde en gerealiseerde curriculum 

 

Binnen deze cyclus kunnen ook kortere cycli plaatsvinden, wanneer er aanleiding is om onderhoud 

direct uit te voeren. Daarin worden dezelfde zes stappen doorlopen. Zowel groot als klein 

onderhoud, van verschillende vakken/leergebieden, kunnen op verschillende momenten beginnen. 

Regie is nodig om de samenhang en consistentie te bewaken. 

 

Voorwaarden 

Om bovenstaande te realiseren is curriculumexpertise nodig. Die ontbreekt nu in Nederland. Het 

gaat hier om wetenschappelijke expertise en curriculumbekwaamheid bij leraren en schoolleiders. 

 

Vervolgproces 

De minister geeft na de zomer van 2022 een beleidsreactie op het advies van de wetenschappelijke 

curriculumcommissie. 

 

 


