
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zoekt leden voor de 
wetenschappelijke curriculumcommissie  
 
Een toekomstgericht curriculum bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs, op deelname aan 
de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Met de actualisatie van het curriculum willen we de 
onderwijsinhoud bij de tijd brengen, de doorlopende leerlijnen van primair naar voortgezet 
onderwijs versterken, de ervaren overladenheid van het curriculum terugdringen en een bijdrage 
leveren aan gelijke kansen voor alle leerlingen.  
 
Op dit moment werkt de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) aan de actualisering van de 
kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale vaardigheden en van de 
eindtermen voor de vakgebieden Nederlands, Moderne vreemde talen, Fries, Klassieke talen, 
wiskunde havo/vwo, maatschappijleer en natuurwetenschappelijke vakken.  
 
Ter ondersteuning van deze actualisatie van het curriculum is een wetenschappelijke  
commissie ingericht die richtinggevende aanbevelingen doet voor de bijstelling van de  
kerndoelen en eindtermen. Na een periode van ruim twee jaar verlaten twee leden de 
wetenschappelijke curriculumcommissie en is het ministerie van OCW op zoek naar twee nieuwe 
leden. 
 
Verantwoordelijkheden commissie 
De Curriculumcommissie heeft in de afgelopen periode vier tussenadviezen en twee verdiepende 
studies gepubliceerd. De komende periode zal de commissie bezien in hoeverre de ontwikkelde 
kerndoelen en eindtermen voldoen aan de eerder geformuleerde doelstellingen van de 
curriculumbijstellingen. Daarnaast wordt de commissie gevraagd een reflectie te geven op de eigen 
werkwijze en het doorlopen proces van curriculumbijstelling. Dit in relatie tot de voorgenomen 
inrichting van een systeem voor periodiek curriculumonderhoud. De Curriculumcommissie brengt 
onafhankelijk advies uit over de inhoud en het proces aan de Minister voor Primair en Voortgezet 
onderwijs. Het betreft een adviescommissie onder de Kaderwet adviescolleges. Meer informatie over 
de Curriculumcommissie en haar werkzaamheden kunt u vinden op: CurriulumCommissie 
 
Samenstelling, looptijd en vergoeding 

- De commissie bestaat uit maximaal zeven leden, zijnde wetenschappers met stevige 
expertise in onderwijskunde, curriculumontwikkeling en/of andere relevante onderwijs 
gerelateerde wetenschappen, als sociologie en ontwikkelingspsychologie. 

- Naast eigen expertise beschikken de leden over een brede, (vak)discipline overstijgende blik 
op het onderwijs, en hebben ze een beeld van ontwikkelingen in de samenleving en op de  
arbeidsmarkt. 

- Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van wetenschappelijke 
achtergronden en onderwijskundige visies. Daarnaast worden de richtlijnen omtrent  
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en personen met een migratieachtergrond in  
acht genomen, in lijn met de Kaderwet adviescolleges. 

- De beoogde looptijd van de commissie is van september 2020 tot eind 2023 met mogelijk 
een verlenging, afhankelijk van politieke besluitvorming.  

- De verwachte tijdsinvestering van commissieleden is maximaal een dagdeel in de week,  
waarbij de tijdinvestering rondom de adviesmomenten kan toenemen. 

- Vergoeding vindt plaats met inachtneming van de Wet vergoedingen adviescolleges en  
commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. 

 
Profielschets 

- Een wetenschappelijke achtergrond (minimaal gepromoveerd) in het onderwijsdomein of  
onderwijs gerelateerde domeinen, met aantoonbare relevante onderzoekservaring en  

https://www.curriculumcommissie.nl/


relevante publicaties; 
- Bij voorkeur competenties op het terrein van curriculumsystematiek of deskundigheid op het 

terrein van governance van de rijksoverheid en het onderwijsveld; 
- Bij voorkeur een actief wetenschappelijk dienstverband bij een universiteit, hogeschool  

en/of andere publieke onderzoeksinstelling; 
- Aantoonbaar deskundig en gezaghebbend in zijn of haar vakgebied, goed bekend met de  

onderwijspraktijk; 
- Constructieve en open houding ten aanzien van verschillende perspectieven op de inhoud en  

vormgeving van het curriculum; 
- Bij voorkeur met een brede wetenschappelijke blik op het onderwijs, die verder reikt dan  

één specifiek vakgebied; 
- Kennis van en/of werkzaam in meerdere onderwijssectoren. 

 
Procedure 

- Het ministerie ziet uw reactie voorzien van een motivatie en CV inclusief relevante  
publicaties, graag uiterlijk vrijdag 3 februari a.s. tegemoet. Indien u (actief) lid bent van 
vertegenwoordigende organisaties in of rondom het onderwijs, verzoeken wij u dit kenbaar  
te maken in uw motivatie en/of uw CV. 

- U kunt uw reactie mailen naar m.s.f.rouhof@minocw.nl   
- Begin maart vinden de selectiegesprekken plaats, met het oog op afronding van de 

selectieprocedure voor april. 
- Voor nadere informatie en inlichtingen kunt u contact opnemen met Milan Rouhof, 

beleidsmedewerker Primair Onderwijs via m.s.f.rouhof@minocw.nl of 06 - 25 73 50 73. 
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