


Inhoud presentatie

• Proces
• Aanleiding
• Opbrengsten
• Vervolgtraject 2021

• Onderzoek bouwstenen in kamers
• Terugkoppeling ervaringen



Leerlingen goed blijven 
voorbereiden op hun toekomst

• Actueel curriculum voor alle leerlingen, po en vo
• Samenhang tussen leergebieden en vakken
• Minder overladenheid
• Verbeterde doorstroming po naar  vo naar vervolgonderwijs en 

tussen schooltypen
• Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming  
• Ruimte en richting voor leraren/ scholen om het onderwijs naar eigen 

inzicht vorm te geven
• Bijdragen aan kansengelijkheid 
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• Po en Vo werken samen
• Alle leergebieden (9)
• Met 'teachers in the lead’ (125)
• Betrokkenheid schoolleiders (18)
• Feedbackrondes voor iedereen
• Samen met ontwikkelscholen (125)

Wat is nieuw aan ontwikkeling?





Doelen



Maken & betekenis geven

Richt zich op de praktijk van de
verschillende kunstdisciplines.
experimenteren, creëren, vormgeven
en (re)produceren staat hierin
centraal.

Meemaken & betekenis geven

Richt zich op de kennismaking met
professionele uitingsvormen van 
kunst en cultuur. Leerlingen leren
uitingen van kunst en cultuur ervaren,
onderzoeken, bevragen,
analyseren en waarderen.

https://www.curriculum.nu/voorstellen/kunst-cultuur/

https://www.curriculum.nu/voorstellen/kunst-cultuur/
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Wat blijft hetzelfde?
Kerndoelen blijven 
bestaan
Leergebieden blijven 
bestaan
De ruimte blijft bestaan

Wat blijft hetzelfde en wat wordt anders?

Wat wordt anders?

Kerndoelen worden minder globaal

Doorlopende leerlijnen verbeteren

Samenhang versterkt binnen 
leergebied en tussen leergebieden
2 nieuwe leergebieden 
(burgerschap en digitale 
geletterdheid)
Mondiale thema’s

Brede – verbindende -
vaardigheden



Uitwerken naar 
kerndoelen

• Van bouwstenen naar conceptkerndoelen 
po en onderbouw vo 

• Kerndoelenteams in samenwerking met  
andere vakexperts, vakinhoudelijke 
verenigingen, schoolleiders, 
vertegenwoordigende partijen en toets- en 
leermiddelenmakers  

• Toetsing door de curriculumcommissie 
• Toetsing op uitvoerbaarheid door 

pilotscholen en doorontwikkeling in twee 
schooljaren
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• Hoorzittingen, briefings en Algemeen Overleg Tweede Kamer 
• Instellen wetenschappelijke curriculumcommissie door OCW
• Commissie adviseert over opgeleverde bouwstenen en werkopdracht 

uitwerking naar kerndoelen en eindtermen

• Visie, grote opdrachten en bouwstenen
• Leraren, schoolleiders en ontwikkelscholen 
• Feedback van leraren, leerlingen, 

vakverenigingen, vervolgonderwijs, 
lerarenopleidingen, ouders, voorschoolse 
educatie, bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties en wetenschappers

• Coördinatiegroep: AOB, AVS, CNV, FvOV, LAKS, 
Ouders en Onderwijs, PO-Raad, VO-raad 

• Uitwerking naar conceptkerndoelen
• Ontwikkeling concept-eindtermen
• SLO begeleidt en levert inhoudelijke expertise, in 

opdracht van OCW 

’18-’19 Bouwstenen ontwikkeld ’21-’23 Uitwerken naar 
kerndoelen 
en eindtermen (deze presentatie)

‘20: Politieke besluitvorming en instelling 
curriculumcommissie



gespreksvragen

Denk aan een eigen kunstproject, -les of -workshop (vertel 
erover aan elkaar)

1 Welke bouwstenen (kaartjes) passen bij dit project?

2 Gaat het bij jouw project over ‘maken en betekenis 
geven’ of ‘meemaken en betekenis geven’?

3 Hoe zou je in de toekomst deze bouwstenen kunnen 
inzetten?

4 Wat wil jij het ontwikkelteam 

meegeven?



Meld je aan voor de 
nieuwsbrief: 

www.curriculum.nu/nieuwsbrief

info@curriculum.nu
www.curriculum.nu
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