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Inleiding 

De wetenschappelijke Curriculumcommissie reflecteert in haar tweede verdiepende studie op 

samenhang in het curriculum. In dit stuk wordt het advies van Curriculumcommissie samengevat. 

 

Context 

• In het eerste tussenadvies gaf de Curriculumcommissie aan dat het onderwerp curriculaire 

samenhang beter moest worden doordacht. Daarom heeft zij een verdiepende studie naar 

dit thema gedaan.  

• In deze verdiepende studie geeft de commissie een theoretische beschouwing van 

samenhang, een analyse van de knelpunten en reflecteert zij op de oplossingen die binnen 

Curriculum.nu zijn bedacht. De commissie geeft daarnaast aanbevelingen voor toekomstige 

oplossingsrichtingen. 

 

 

De centrale vraag in de studie is: wanneer is samenhang in het curriculum zinvol? 

 

De meerwaarde van curriculaire samenhang 

Curriculaire samenhang draagt bij aan goed onderwijs doordat: 

1. …het onnodige overlap en overladenheid kan voorkomen. Voorbeeld: zowel de leraar 

maatschappijleer als de leraar geschiedenis hebben te maken met het thema democratie. 

Als zij zich bewust zijn van deze samenhang dan kunnen zij het moment van onderwijzen 

afstemmen en ook de manier waarop het wordt onderwezen.  

2. …er verbindingen worden gelegd tussen kennis/inzichten/vaardigheden die zich in de 

wereld ook zo voordoen. Voorbeeld: in een discussie over duurzaamheid komen 

verschillende perspectieven samen (o.a. natuur, economie, welzijn), niet slechts één 

vakgebied.  
3. …leerlingen de lesstof efficiënter aanleren, langer onthouden en doordat het leerlingen 

beter motiveert om te leren. Denk aan een leerling die het woord ‘naam’ gelijktijdig in het 

Engels, Frans, Duits en Latijns leert: ‘name’, ‘nom’, ‘Name’ en ‘nomen’. 

De commissie vindt dat samenhang geen doel op zich moet zijn. Scholen moeten zelf kiezen welke 

vorm van samenhang zinvol is vanuit het perspectief van leerlingen en de onderwijsdoelen.  

 

De studie is gericht op drie vormen van samenhang: 

1. Horizontale samenhang: tussen onderdelen van het curriculum waar leerlingen gelijktijdig 

aan werken. Bijvoorbeeld: tussen wiskunde en economie. 

2. Verticale samenhang: in de opbouw van het curriculum over tijd (doorlopende leerlijnen). 

3. Vaardigheden die op een consistente en herkenbare manier in meerdere vakgebieden 

terugkomen. 

 

Reflectie op de voorstellen van Curriculum.nu 

Bij de ontwikkeling van de voorstellen van Curriculum.nu is geprobeerd verschillende vormen van 

samenhang te realiseren. De commissie evalueert de mate waarin dit is gerealiseerd:  

- Horizontale samenhang. De commissie oordeelt dat er in de voorstellen sprake is van 

versnippering tussen leergebieden. Samenhang is grotendeels pas achteraf bekeken, en 

had vorm moeten krijgen op basis van een vooraf opgestelde rationale. 

- Verticale samenhang: De commissie oordeelt dat de werkwijze waarbij experts po en vo 

in één team werken positief heeft bijgedragen aan verticale samenhang in de voorstellen. 

Zij beveelt daarom aan om deze werkwijze te continueren bij het ontwikkelen van 

kerndoelen/eindtermen. Zij beveelt ook aan om de opbouw van verschillende thema’s waar 

mogelijk te baseren op onderzoek. 

http://www.curriculumcommissie.nl/
https://www.curriculumcommissie.nl/actueel-berichten/samenhang-in-het-curriculum.-de-minister-heeft-de-verdiepende-studie-van-de-wetenschappelijke-curriculumcommissie-aangeboden-aan-de-tweede-kamer.
https://www.curriculumcommissie.nl/actueel-berichten/wetenschappelijke-commissie-adviseert-over-de-landelijke-bijstelling-van-het-curriculum-po-en-vo


- De commissie is van mening dat de keuze voor thematisch onderwijs aan scholen 

gelaten moet worden en niet op landelijk niveau moet worden bepaald. Daarom stelt zij 

voor om de in Curriculum.nu gedefinieerde mondiale thema’s alleen te verankeren in 

leergebieden waar ze essentieel zijn. 

- De commissie oordeelt dat aparte referentiekaders naast de kerndoelen en eindtermen 

nuttig zijn, maar dat ze gezamenlijk een samenhangend geheel moeten vormen. Ook 

waarschuwt zij voor te veel inperking van de keuzeruimte van scholen en leraren, omdat te 

referentieniveaus in de regel vrij gedetailleerd zijn.  

 

Problemen in de huidige onderwijspraktijk 

De commissie signaleert een aantal problemen op het gebied van curriculaire samenhang: 

1. Gebrekkige implementatie van de schoolvisie  

Goed onderwijs begint bij het uitwerken van een visie. Die visie moet vervolgens de 

leidraad zijn bij alle keuzes die er in het onderwijsaanbod worden gemaakt. De commissie 

constateert dat scholen hier onvoldoende in slagen. Dit punt relateert ook aan de 

opmerkingen over de rationale die de commissie maakt in haar tussenadviezen. Een 

rationale moet functioneren als landelijke visie en kan zo dienen als leidraad bij het 

aanbrengen van samenhang op het niveau van kerndoelen, examenprogramma’s en 

referentiekaders. 

2. Versnipperde aanpak eerdere herzieningen 

Examenprogramma’s van verschillende vakken en verschillende schoolsoorten worden 

meestal onafhankelijk van elkaar bijgesteld. Het examenprogramma Engels is voor 

havo/vwo bijvoorbeeld voor het laatst in 2010 vernieuwd en voor vmbo-tl in 2017. De 

documenten zijn heel anders opgebouwd. Dit draagt niet bij aan een goede doorstroom 

tussen leerwegen en schoolsoorten, waar bijvoorbeeld stapelaars last van kunnen hebben. 

De commissie beveelt daarom aan dat alle vakvernieuwingscommissies werken met een 

gemeenschappelijke architectuur en dat ze indien mogelijk met elkaar afstemmen. 

3. Toevoegingen aan het curriculum 

Bij een maatschappelijk probleem wordt er al snel naar het onderwijs gewezen: scholen 

moeten dit oplossen. Er is onvoldoende reflectie of die toevoeging wel past bij de bedoeling 

van het onderwijs of de visies van scholen. Dat leidt tot een groeiende hoeveelheid losse 

stukjes onderwijsinhoud.  

  

Vaardigheden 

Binnen Curriculum.nu is getracht samenhang aan te brengen via een werkdocument waarin negen 

‘brede vaardigheden’ staan omschreven. Deze vaardigheden moesten worden toegepast in alle 

leergebieden. In de praktijk zijn alle ontwikkelteams er echter op verschillende manieren mee 

omgegaan, resulterend in een onoverzichtelijke set aan vaardigheden en inconsistenties tussen 

leergebieden. De commissie stelt dat een heldere definitie van vaardigheden voor: kwaliteiten die 

leerlingen in hun onderwijsloopbaan moeten verwerven en bereiken.  

 

Zij onderscheidt vaardigheden (’kunnen handelen’) van competenties (‘kunnen handelen met 

kennis van zaken’). Vaardigheden en competenties zijn gebonden aan een bepaalde context of 

situatie, waarin vaardigheden worden toegepast. Vaardigheden omvatten ook houdingen en 

deugden.  

 

De commissie onderscheidt vier type vaardigheden: 

- Vakspecifieke vaardigheden: vaardigheden die horen bij een specifiek leergebied/vak. 

Bijvoorbeeld: pipetteren bij scheikunde. 

- Verbindende vaardigheden: vaardigheden die op vergelijkbare wijze in meerdere 

leergebieden/vakken aan de orde komen. Bijvoorbeeld: schrijven bij Nederlands en Engels. 

- Conditionele vaardigheden: vaardigheden die voorwaardelijk zijn aan schoolsucces. 

Denk aan samenwerken, plannen en communiceren. 

- Dakloze vaardigheden: vaardigheden die niet in slechts één leergebied/vak aan bod 

komen, maar wel onderwezen moeten worden. Denk aan burgerschap. 

 

https://www.curriculumcommissie.nl/documenten
https://www.curriculumcommissie.nl/_files/ugd/de92a5_ad1b8cdad94e481c94359ef4ed438e6b.pdf


De commissie is van mening dat alle type vaardigheden een plek horen te krijgen in het landelijk 

curriculum, met speciale aandacht voor verbindende vaardigheden op het vlak van taal en rekenen 

en aan dakloze vaardigheden omdat die laatste het risico loopt om te worden vergeten. 

 

Professionele school 

Om samenhang te kunnen bewerkstelligen in scholen is curriculaire deskundigheid nodig bij 

scholen en haar personeel. Om dit te bevorderen zijn er faciliteiten en overlegstructuren nodig. De 

commissie denkt aan ‘handvatten’, voorbeelduitwerkingen, aandacht bij lerarenopleidingen, 

nascholing en leergemeenschappen. Samenwerking tussen docenten is noodzakelijk om 

samenhang in de onderwijspraktijk te creëren. Er is tijd voor leraren nodig voor het verhogen van 

curriculumbewustzijn en curriculumdeskundigheid. Curriculumdeskundigheid moet een duidelijke 

plek krijgen in de bekwaamheidseisen van leraren volgens de commissie.  

 

Vervolg 

De voorganger van de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs heeft de Tweede Kamer laten 

weten dat de adviezen van de Curriculumcommissie zullen worden opgevolgd. De inzichten uit de 

verdiepende studie zijn deels al uitgewerkt in de werkopdracht aan SLO. De meer gedetailleerde 

adviezen zullen worden verwerkt in de werkinstructies voor de ontwikkelaars van bijgestelde 

kerndoelen en eindtermen.  

 


