Verwijzing CG 209

Bericht over de vergadering van de Coördinatiegroep Curriculum.nu
op 29 augustus 2019
Actualiteiten
- In de laatste consultatierond die liep van 7 mei tot 12 augustus 800 feedbackinzendingen
ontvangen. Het hoogste aantal tot nu toe. De verlenging van de consultatieperiode heeft dus
vruchten afgeworpen. Voor de ontwikkelteams betekent het dat ze nog een pittige klus te klaren
hebben in de laatste sessie 11 en 12 september.
- Deze zomer zijn de feiten en cijfers van het ontwikkelproces verzameld. Sinds maart 2018 zijn er
600 bijeenkomsten geweest waar deelnemers aan Curriculum.nu informatie hebben gegeven.
- Online zijn opmerkingen geplaatst over het niet publiceren van bijlages die bij
feedbackformulieren zijn meegezonden. Vanwege mogelijke privacy-schending mogen wij dat
echter niet. De CG gaat akkoord met het voorstel om indieners te vragen bijlagen zelf openbaar te
maken, zodat wij op onze website kunnen doorlinken.

Opbrengstenbijeenkomst Curriculum.nu
DE CG stemt in met de uitwerking van de opbrengstenbijeenkomst. Voor het programma is de
richtlijn dat de aandacht uitgaat naar de ontwikkelteams die hun resultaten overhandigen aan de
minister. De voorzitter zal namens de CG het bijbehorend advies overhandigen. De uitnodigingen
voor de (grote) kring betrokkenen kan na de CG-vergadering worden verzonden.

Eindadvies Adviesgroep
De Adviesgroep heeft het eindadvies dat voortbouwt op eerdere adviezen toegelicht en de wens
uitgesproken dat het advies openbaar wordt. De voorzitter van de Coördinatiegroep spreekt
namens de CG waardering uit voor de inzet en de inbreng van de Adviesgroep in het afgelopen
traject. De adviezen zijn door de CG steeds zeer gewaardeerd en ter harte genomen. Het is een
openbaar stuk is en wordt als zodanig samen met de opbrengsten gepubliceerd.

Verkenning Toetsing en examinering
De verkenning toetsing en examinering is een van de verkenningen waartoe de CG opdracht heeft
gegeven in het kader van het plan van aanpak. Deze verkenningen leiden tot adviezen over de
vervolgaanpak. Zij zullen daarom worden gepubliceerd op de website, maar geen onderdeel
uitmaken van de opbrengsten van het ontwikkelproces en het advies van de CG zelf.
Wat de verkenning toetsing en examinering betreft concluderen de CG-leden dat de werkgroep
goed werk heeft geleverd. De verkenning heeft vooral waarde in de volgende fase. De CG zal in het
advies over toetsing en examinering daarom naar deze verkenning verwijzen.
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