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1.Terugblik op 3e ontwikkelsessie 3-5 oktober
De ontwikkelteams hebben tijdens de 3de ontwikkelsessie flinke stappen gezet. Op basis van de
binnengekomen feedback hebben de teams de voorlopige grote opdrachten aangescherpt. Ook is
voor veel leergebieden het aantal grote opdrachten teruggebracht. Voor het eerst is er door de
ontwikkelteams ook gewerkt aan de samenhang tussen de verschillende leergebieden. Alle teams
zijn met een goed gevoel over de opbrengsten naar huis gegaan. Tijdens de ontwikkelsessie zijn er
diverse gasten geweest om kennis te maken met de ontwikkelteams en te ervaren hoe dit proces
werkt: minister Slob, de voorzitter van de SER, de Onderwijsraad en een aantal TK-leden. Onze
gasten waren erg positief over de energie en de goede gesprekken in en met de ontwikkelteams.
In vervolg op deze terugblik komen ook zorgen aan de orde over de strakke planning van het
proces. De omvang van het ontwikkelwerk is fors. Tegelijkertijd kijken betrokkenen uit naar het
moment dat de tussenproducten nog concreter worden. In deze CG-vergadering is besproken hoe
de teams goed gefaciliteerd kunnen worden, bijvoorbeeld door formats en voorbeelden ter
inspiratie voor de ontwikkelteams aan te bieden en daar waar gewenst extra inhoudelijke
ondersteuning te geven. De CG-organisaties dragen bij aan het draagvlak door zelf ook
bijeenkomsten te organiseren over de curriculumherziening.

2.Uitwerking verlenging ontwikkelfase
De uitwerking van de bouwstenen gaat in de komende periode plaatsvinden. Voor de bovenbouw
wordt een globale beschrijving per leergebied gegeven waarin accenten worden gesteld voor de
inhoud en aanbevelingen worden gedaan voor uitwerking naar niveaus en vakken. De uitwerking
naar afzonderlijke vakken in de bovenbouw krijgt vorm in de periode ná de oplevering van de
bouwstenen. De vakverenigingen en het vervolgonderwijs krijgen de gelegenheid om op basis van
deze bouwstenen aanbevelingen te doen voor de verdere uitwerking voor de bovenbouw.
In verband met de kerstvakantie is er weinig tijd voor de consultatiefase na de 4de ontwikkelsessie
in december. Daarom stemt de CG in met een voorstel om twee algemene feedbackbijeenkomsten
in januari (4de consultatiefase) door het Bureau Curriculum.nu te laten organiseren.

3. Inhoudsopgave advies herziening curriculum po en vo
De CG-leden bespreken een eerste opzet voor de inhoudsopgave van het op te leveren advies.
Belangrijk is dat wordt gerefereerd aan de opdracht die de CG heeft aangenomen en dat de
verschillende elementen uit het plan van aanpak hierin terugkomen.

4. Gesprek van de CG met minister Slob op 3 oktober
Periodiek heeft de CG een gesprek met de minister over de voortgang van het ontwikkelproces. Nu
de oplevering van de bouwstenen in zicht komt, moet ook nagedacht worden over het vervolg. Bij
de opdracht die de CG heeft aangenomen hoort ook het geven van een advies over die vervolgfase.
De elementen waaruit dit advies bestaat zijn met de minister besproken en worden de komende
periode nader onderzocht.
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In de Coördinatiegroep zijn de PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS, Ouders & Onderwijs, Aob en CNV Onderwijs vertegenwoordigd. De
voorzitter en directeur van Curriculum.nu leggen daarin verantwoording af over de voortgang van het programma en leggen vraagstukken
voor met betrekking tot de procesmatige inrichting en sturing.
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