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Inleiding 

De wetenschappelijke Curriculumcommissie reflecteert in haar tweede tussenadvies op de 

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

expertisecentrum curriculum) de opdracht te geven de kerndoelen basis- en voortgezet onderwijs 

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 (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs: het 

landelijk curriculum.  

• Voor het basisonderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs bestaat het 

curriculum uit kerndoelen, geclusterd in leergebieden.  

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

blijft. Uit trendanalyses blijkt dat er bijstelling van de kerndoelen nodig is omdat de inhoud 

verouderd is, de kerndoelen te weinig richting geven, de samenhang onvoldoende is en de 

aansluiting met de bovenbouw beperkt is. 

• Daarom heeft OCW een conceptwerkopdracht opgesteld zodat de kerndoelen onder leiding 

van SLO kunnen worden bijgesteld. De wetenschappelijke Curriculumcommissie reflecteert 

in het tweede tussenadvies op deze conceptwerkopdracht en de bijbehorende bijlagen: de 

rationale, voorstel voor ontwerptijd en het kader verbindende vaardigheden.1 

 

Uitgangspunten 
De Curriculumcommissie hanteert in haar advies de volgende uitgangspunten: 

1. De bijstelling moet resulteren in een samenhangend en consistent pakket aan kerndoelen; 

2. De kerndoelen moeten worden vormgegeven op basis van een rationale2, waarin de 

doeldomeinen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming goed in balans zijn; 

3. De kerndoelen moeten voor leraren en schoolleiders bruikbaar en zinvol zijn als instrument 

voor het maken van goed onderwijs; 

 

De overheid moet scholen ruimte geven om hun eigen curriculum vorm te geven, want onderwijs 

wordt daadwerkelijk gemaakt op de werkvloer. Alleen de minimumvereisten moeten wettelijk 

vastgelegd worden. In de wijze van formuleren van de kerndoelen moeten scholen ruimte houden 

voor hun eigen vrijheid van inrichting, er worden enkel minimumvereisten vastgelegd. 

 

 
1 Over samenhang en verbindende vaardigheden adviseert de Curriculumcommissie in een verdiepende studie, 
naar verwachting in najaar 2021. Daarom gaat zij in dit advies niet in op verbindende vaardigheden.  
2 Een rationale is een beschrijving waar het onderwijs voor is, zie het eerste tussenadvies. 
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Rationale  

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

inhoudelijke leidraad voor de bijstelling van het curriculum. In dit tweede tussenadvies gaat zij in 

op de formulering en praktische toepassing van de concept-rationale die OCW heeft aangeleverd. 

• Formulering: de Curriculumcommissie adviseert om de rationale van toepassing te laten 

zijn op de bijstelling van het curriculum en om de doeldomeinen kwalificatie, socialisatie en 

persoonsvorming beknopt te beschrijven. De rationale doet geen uitspraken over de 

bedoeling van het funderend onderwijs als geheel.  

• Praktische toepassing: de rationale moet praktisch gebruikt kunnen worden voor het 

vormgeven van onderwijs zowel op landelijk als op schoolniveau. Zij moet verschillend 

onderwijs mogelijk maken, passend bij de pedagogische-didactische vrijheid van scholen.  

 

Kerndoelen 

Kerndoelen zijn oorspronkelijk bedoeld als leidraad voor het vormgeven van onderwijs en 

curriculum. In de praktijk worden de kerndoelen echter weinig gebruikt, alleen indirect via 

lesmethoden. De commissie constateert dat de kerndoelen zo moeten geformuleerd dat de 

oorspronkelijke functie beter kan worden vervuld. Ze pleit voor een duidelijke definitie van 

kerndoelen. In de kerndoelen moeten drie belangrijke componenten terugkomen: a) het aanbod: 

de inhoud waar iedere leerling mee in aanraking dient te komen, b) de beheersing: wat er 

gerealiseerd dient te worden met het kerndoel en c) de ervaring: welke inspanning er wordt 

verwacht met het oog op ervaringen en/of expressieve reacties. Deze drie componenten maken in 

combinatie met focus op de doeldomeinen een gevarieerd onderwijsaanbod mogelijk, passend bij 

verschillende leergebieden.  

 

Wat betreft de conceptwerkopdracht geeft de Curriculumcommissie mee: 

• Pas de opdracht aan in lijn met de aanbevelingen van de over de formulering van 

kerndoelen. 

• Stel de referentieniveaus taal en rekenen tegelijk met de kerndoelen bij. 

• Werk voorbeeldmatige tussendoelen en leerlijnen uit. 

• Licht toe waarom er is gekozen voor een andere indeling in leergebieden dan nu in de wet 

staat. 

• Integreer mondiale thema’s alleen in de relevante leergebieden. 

• De Curriculumcommissie staat achter de werkwijze om een set kerndoelen te ontwikkelen 

voor po, de eerste twee jaar van de onderbouw vo en een aanvulling voor leerjaar 3 van 

havo en vwo. 

 

Ontwerpruimte 
De Curriculumcommissie is gevraagd te adviseren over het voorstel ontwerpruimte. SLO heeft een 

verdelingsvoorstel gemaakt van de ontwerpruimte voor de verschillende leergebieden en dient als 

richtlijn bij de ontwikkeling van kerndoelen. Het staat los van de onderwijstijd die er daadwerkelijk 

aan ieder leergebied in de praktijk wordt besteed, dat is en blijft aan de school. Het voorstel dient 

als middel ter voorkoming van overladenheid. De commissie concludeert dat het instrument van 

ontwerpruimte nuttig is. Wel beveelt zij aan om de uitwerking goed te monitoren en evalueren en 

inzichten te gebruiken voor toekomstige curriculumbijstellingen. De Curriculumcommissie merkt 

verder op dat overladenheid in het curriculum niet alleen een kwantitatief maar ook een kwalitatief 

vraagstuk is. Samenhang tussen kerndoelen, zowel op papier als in de uitvoering kan sterk 

bijdragen aan het voorkomen van overladenheid. 

 

  



Werkwijze  
De Curriculumcommissie geeft een aantal aanbevelingen om de werkwijze bij te stellen: 

• Geef wetenschappelijke inbreng een duidelijke plaats in het bijstellingsproces. 

• Wees terughoudend met tijdrovende brede consultaties. 

• Zorg voor blijvende goede betrokkenheid van professionals bij toekomstige bijstellingen, 

waarmee de ervaren druk op de huidige bijstelling afneemt. 

 

Vaardigheden 

De Curriculumcommissie is van oordeel dat er meer onderzoek nodig is om te komen tot 

implementatie van verbindende vaardigheden in kerndoelen. Vanwege de complexiteit van dit 

thema doet de commissie een verdiepende studie, waarbij zij ingaat op het vernieuwde kader 

‘verbindende vaardigheden’ van SLO. Deze studie komt uit in het najaar van 2021. 

 

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.3 De conceptwerkopdracht aan SLO 

wordt nu aangepast in lijn met de adviezen van de curriculumcommissie. De bijstelling van de 

kerndoelen kan starten als de werkopdracht definitief is.  

 

 
3 Kamerstukken II 2020/21 35570-VIII, nr. 275 


