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Inleiding 

De wetenschappelijke Curriculumcommissie reflecteert in haar derde tussenadvies op de 

conceptwerkopdracht die het ministerie van OCW heeft opgesteld, om SLO (het landelijk 

expertisecentrum curriculum) de opdracht te geven om examenprogramma’s bij te stellen. In dit 

stuk 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.  

• Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs is het curriculum per schoolvak 

beschreven in examenprogramma’s.  

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

blijft. Uit trendanalyses van SLO blijkt dat een aantal examenprogramma’s moeten worden 

bijgesteld. Verschillende examenprogramma’s zijn verouderd, overvol of hangen niet goed 

samen met andere examenprogramma’s. Ook sluiten sommige examenprogramma’s 

onvoldoende aan bij de kerndoelen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

Examenprogramma’s van verschillende vakken en van verschillende leerwegen en 

schoolsoorten (vmbo en havo/vwo) werden in het verleden meestal los van elkaar 

bijgesteld. Deze observaties zijn aanleiding geweest om de vakvernieuwingen integraal aan 

te pakken met gemeenschappelijke uitgangspunten. 

• Daarom heeft OCW een conceptwerkopdracht opgesteld zodat de examenprogramma’s 

onder leiding van SLO kunnen worden bijgesteld. De wetenschappelijke 

Curriculumcommissie reflecteert in het derde tussenadvies op deze conceptwerkopdracht 

en de bijbehorende bijlagen: de concept-rationale en het voorstel voor ontwerptijd. 

 

  

https://www.curriculumcommissie.nl/
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https://www.slo.nl/trendanalyse/
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Uitgangspunten  
De Curriculumcommissie hanteert in haar advies de volgende uitgangspunten: 

 

1. Examenprogramma’s moeten logisch en consistent zijn opgebouwd. 

Vakvernieuwingscommissies van verschillende schoolvakken en van verschillen 

leerwegen/schoolsoorten gingen in het verleden te geïsoleerd te werk. Daardoor zijn er 

verschillen ontstaan in opbouw tussen examenprogramma’s. De Curriculumcommissie pleit 

voor een ‘gemeenschappelijke architectuur’. 

 

Met gemeenschappelijke architectuur wordt bedoeld: samenhang en consistentie tussen 

examenprogramma’s onderling en met de kerndoelen. Door het gebruik van formats met daarin 

algemene richtlijnen (voor bijvoorbeeld samenhang, consistentie, doorwerking van de rationale, 

kansengelijkheid, etc.) en nauwe afstemming tussen verschillende vakvernieuwingscommissies 

kan dit worden gerealiseerd.  

 

2. Het totaal aan examenprogramma’s moet voor iedere leerling breed, gevarieerd en 

inclusief zijn. Dat kan worden bereikt door het consistent toepassen van een rationale met 

daarin de doeldomeinen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming in de 

examenprogramma’s.  

 

In het eerste tussenadvies onderbouwde de Curriculumcommissie het nut van een rationale als 

inhoudelijke leidraad voor het curriculum. In het tweede tussenadvies gaat zij in op de 

formulering, praktische toepassing en uitwerking van de conceptrationale die OCW heeft 

aangeleverd. In dit derde tussenadvies reflecteert de Curriculumcommissie op de herziene versie 

van de conceptrationale en doet zij aanbevelingen voor aanscherpingen van de formulering.  

 

3. Examenprogramma’s moeten ruimte bieden voor scholen en leraren om eigen keuzes te 

kunnen maken in de doorvertaling van het curriculum naar onderwijs in de klas. Het gaat 

om ruimte in tijd, keuze voor (deel)onderwerpen, vorm van pedagogiek/didactiek etc. Zo 

kunnen scholen hun onderwijs aansluiten op hun identiteit, pedagogisch-didactische, of 

levensbeschouwelijke visie.  

 

4. Examenprogramma’s moeten gelijke uitkomsten mogelijk maken voor leerlingen met een 

gelijk potentieel. Hoe dit bereikt moet worden, daarover adviseert de Curriculumcommissie 

in een verdiepende studie kansengelijkheid. 

 

Bij deze uitgangspunten merkt de Curriculumcommissie op dat expertise van leraren en 

schoolleiders op het gebied van curriculum en toetsing cruciaal zijn voor de uitvoering van een 

breed, gevarieerd en inclusief curriculum. Zij kunnen daarbij o.a. ondersteund worden met syllabi 

en handreikingen. Dit maakt leraren en schoolleiders minder afhankelijk van (één) lesmethode. De 

basis voor deze deskundigheid moet worden gelegd in de lerarenopleiding. 

 

Reflectie op huidige examenprogramma’s 

De Curriculumcommissie stelt dat er in de huidige onderwijspraktijk teveel nadruk ligt op het 

objectief en centraal meetbare curriculum. Dit gaat ten koste van de functie van de school als 

oefenplaats voor de samenleving. Zij beschrijft drie oplossingsrichtingen voor dit probleem: 

• Laat de rationale leidend zijn voor de ontwikkeling van examenprogramma’s.  

• Verken het idee om binnen het curriculum onderscheid te maken tussen doelen die getoetst 

moeten worden (eindtermen) en doelen gericht op ervaringen of subjectieve uitingen 

(aanbodsdoelen of kerndoelen).  

• Versterk het schoolexamen, waarin meer mogelijkheden zijn om verschillende soorten 

doelen te toetsen. Hierdoor kunnen scholen beter invulling geven aan hun brede, vormende 

opdracht, in lijn met de rationale. 

 

https://www.curriculumcommissie.nl/actueel-berichten/wetenschappelijke-commissie-adviseert-over-de-landelijke-bijstelling-van-het-curriculum-po-en-vo
https://www.curriculumcommissie.nl/actueel-berichten/wetenschappelijke-commissie-adviseert-over-de-landelijke-bijstelling-van-het-curriculum-po-en-vo
https://www.curriculumcommissie.nl/actueel-berichten/derde-tussenadvies-van-de-wetenschappelijke-curriculumcommissie-over-examenprogramma%E2%80%99s-voortgezet-onderwijs-opgeleverd
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Reflectie op de conceptwerkopdracht SLO 

De Curriculumcommissie is positief over de conceptwerkopdracht van OCW aan SLO, maar 

adviseert om deze op een aantal punten aan te passen. Het gaat om: 

 

Analyse van de huidige examenprogramma’s 

• In de conceptwerkopdracht staat dat de examenprogramma’s worden bijgesteld op basis 

van een aantal bronnen. De Curriculumcommissie vraagt extra aandacht voor 

probleemanalyses van de schoolvakken als startpunt van de bijstelling van 

examenprogramma’s. Zij adviseert hierbij de volgende vragen te beantwoorden (de 

Curriculumcommissie noemt dit een toetskader): 

1. Is inhoudelijke bijstelling van het examenprogramma nodig? 

2. Is aanvulling/schrapping van bepaalde eindtermen nodig? 

3. Zijn de eindtermen consistent geformuleerd? 

4. Zijn de eindtermen geschikt voor toetsing en examinering (zowel merkbaar als 

meetbaar)? 

5. Is er voldoende sprake van samenhang tussen vakken en tussen 

leerwegen/schoolsoorten en is er een doorlopende lijn? 

6. Is het examenprogramma breed, gevarieerd en inclusief? 

7. Is het examenprogramma getoetst op kansengelijkheid zoals de 

Curriculumcommissie in haar verdiepende studie adviseert? 

De Curriculumcommissie ziet het toetskader als een belangrijk instrument om te komen tot 

een gemeenschappelijke architectuur.  

• De Curriculumcommissie adviseert om op basis van dit toetskader voor ieder schoolvak een 

keuze te maken voor een beperkte bijstelling of een meer omvangrijke bijstelling. 

 

De formulering van eindtermen  

• In de conceptwerkopdracht geeft OCW een definitie van eindtermen. De 

Curriculumcommissie vindt dat deze definitie te weinig ruimte biedt voor minder goed 

meetbare en subjectieve uitkomsten van het onderwijs en beveelt herformulering aan.  

• Zij wijst er daarnaast op dat er nagedacht moet worden over welke eindtermen met het 

schoolexamen en welke in het centraal examen getoetst worden. Persoonsvormende en 

meer evaluerende elementen van socialisatie passen beter in het schoolexamen, omdat 

daar meer ruimte is voor alternatieve vormen van toetsing dan bij het centraal examen. 

• De Curriculumcommissie beveelt aan om meer concrete eindtermen te formuleren, die 

voldoende houvast geven voor scholen. Te denken valt aan duidelijkheid over het 

afbakenen van kennis (hoeveel details moet de leerling kennen?), het te bereiken 

beheersingsniveau (hoe vaardig moet de leerling zijn) of de mate waarin ervaringen 

opgedaan moeten worden (wanneer is het genoeg?). 

 

De structuur van examenprogramma’s 

In de conceptwerkopdracht staat dat de examenprogramma’s en eindtermen op een consistente 

wijze moeten worden opgebouwd en uitgewerkt voor vmbo, havo en vwo. De commissie ziet dit als 

onderdeel van de gemeenschappelijke architectuur van examenprogramma’s. Zij pleit voor 

richtlijnen over: 

• De opbouw/structuur van examenprogramma’s. Te denken valt aan een eenduidige 

structuur, waarbij ieder vak in dezelfde volgorde is opgebouwd. Bijvoorbeeld eerst de 

inleiding, daarna de beschrijving van de eindtermen, vervolgens aanwijzingen voor het 

examen, etc. 

• Het formuleren van consistente eindtermen.  

• Welke eindtermen getoetst kunnen worden in het schoolexamen en welke in het centraal 

examen. 

• Het gebruik van een eenduidige definitie voor eindtermen. 

 
Overige adviezen 

• Betrek vakexperts, academici, vervolgopleidingen en regionale aansluitingsnetwerken bij 

het werk van de vakvernieuwingscommissies.  
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• Vakvernieuwingscommissies moeten goed kunnen laten zien hoe ze bepaalde keuzes 

gemaakt hebben. 

• Geef in de werkopdracht aan hoe de nieuwe leergebieden burgerschap en digitale 

geletterdheid geïntegreerd moeten worden. Zorg voor deskundigheid op deze gebieden bij 

de bijstelling van de betreffende examenprogramma’s.  

• Laat SLO per vak concretiseren waar samenhang belangrijk is en welke leergebieden en 

vakken relevant zijn voor de doorlopende leerlijn. 

• Betrek de verdiepende studies van de Curriculumcommissie in de bijstelling van de 

examenprogramma’s (over kansengelijkheid en samenhang en vaardigheden1). 

• Stel waar nodig de referentieniveaus taal en rekenen bij in samenhang met de kerndoelen 

en eindtermen. 

 

Reflectie op de voorstellen om overladenheid te voorkomen 

De Curriculumcommissie is gevraagd te adviseren over het voorstel van SLO om de omvang van 

examenprogramma’s af te bakenen. De term ontwerpruimte wordt gebruikt om aan te geven welke 

relatieve omvang de examenprogramma’s mogen hebben. Dit voorstel dient als middel ter 

voorkoming van overladenheid. Voor ieder schoolvak is aangegeven wat de relatieve omvang 

maximaal mag zijn, in verhouding tot andere schoolvakken en dient als richtlijn bij de ontwikkeling 

tot examenprogramma’s. Het staat los van de onderwijstijd die er daadwerkelijk aan ieder 

schoolvak in de praktijk wordt besteed, dat is en blijft aan scholen. 

 

De Curriculumcommissie concludeert dat het voorstel voor ontwerpruimte kan helpen om 

overladenheid in het ontwerp van examenprogramma’s te voorkomen. Zij pleit voor voldoende 

sturing op het voorkomen van overladenheid tijdens het ontwikkelproces van examenprogramma’s 

en voor het integreren van verschillende onderdelen van het curriculum, om zo overladenheid te 

voorkomen. 

 

Het vervolg 

De minister van Basisonderwijs Voortgezet Onderwijs en Media heeft de Tweede Kamer laten weten 

dat hij de adviezen van de Curriculumcommissie op wil volgen.2 De conceptwerkopdracht aan SLO 

wordt nu aangepast in lijn met de adviezen van de Curriculumcommissie. Zo kan de bijstelling van 

de examenprogramma’s van de eerste reeks vakken3 starten conform de werkopdracht.  

 
1 Deze is verwacht in het najaar 2021 
2 Kamerstukken II 2020/21 35570-VIII, nr. 275 
3 Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, biologie, natuurkunde, scheikunde, NASK-I, NASK-II, O&O, NLT, 
wiskunde en maatschappijleer. Kamerstukken II 2020/21 31332 nr. 105 

https://www.curriculumcommissie.nl/actueel-berichten/derde-tussenadvies-van-de-wetenschappelijke-curriculumcommissie-over-examenprogramma%E2%80%99s-voortgezet-onderwijs-opgeleverd

