Bericht over de vergadering van de Coördinatiegroep curriculum.nu1 op 29 juni 2018
Opheffing OnderwijsCoöperatie (OC)
De CG-leden bespreken de gevolgen van het opheffen van de OC voor de vertegenwoordiging van
leraren in de CG. Omdat de OC formeel nog bestaat tot 1 januari 2019, hoeft de huidige deelname
niet per direct te stoppen. Voor de CG is het belangrijkste dat de beroepsgroep leraren goed
vertegenwoordigd is in het curriculumtraject en in de CG. Nu loopt dat via de OC waarin een aantal
organisaties is verenigd. In de zomer worden gesprekken gevoerd met de huidige lidorganisaties van
de OC om te kijken op welke wijze ze betrokken willen blijven, en wordt bekeken welke organisaties
nog meer benaderd moeten worden.
Voorbereiding gesprek CG-leden met de OCW-ministers op 11 juli
Ter voorbereiding op het overleg van 11 juli (door ziekte van minister Slob inmiddels verplaatst naar
3 oktober) is de agenda en een voorbereidingsnotitie besproken. De CG-leden besluiten in het
gesprek met de ministers de nadruk te leggen op de volgende onderwerpen:
- de opbrengsten van het curriculumtraject in april 2019 en de weg er naartoe.
- het advies over het vervolg op curriculum.nu en hoe het uitgangspunt teacher in the lead ook
daarin zijn plaats krijgt. Gedacht wordt aan een cyclisch proces waarin de kerndoelen regelmatig
worden herijkt. Inclusief betrokkenheid van leraren en andere partijen.
- voorbereiden van scholen op de vrije ruimte die bestaat naast de herziene kerndoelen.
- adresseren dat er vervolgacties nodig zijn op het gebied van de opleidingen en nascholing.
Toetsing en examinering
Een andere opdracht die onderdeel uitmaakt van curriculum.nu, betreft het doen van een
verkenning naar de gevolgen van de curriculumherziening voor toetsing en examinering. Er wordt
gewerkt aan een verkenning op hoofdlijnen, waarbij een aantal scenario’s wordt uitgewerkt. Daarbij
wordt ook aangegeven hoe toetsing zich kan gaan ontwikkelen.
Meer betrekken po- en vo-leraren/scholen
Geconstateerd is dat de huidige respons en de bekendheid van curriculum.nu bij leraren nog beter
kan. De CG–leden wordt een plan van aanpak voorgelegd om daar meer activiteiten op in te zetten.
Vanwege de timing, de producten zijn in deze fase van het proces zijn nog niet zo concreet, wordt
besloten om er vooral begin 2019 extra op in te zetten. In het najaar zullen CG-leden als de PO-Raad,
AOb en CNV zelf bijeenkomsten organiseren om meer bekendheid te geven aan het traject en hun
achterban proberen meer te betrekken. De leraren uit de ontwikkelteams worden ook actiever
ingezet bij communicatieactiviteiten.

In de Coördinatiegroep zijn de PO-Raad, VO-raad, Onderwijscoöperatie, AVS, LAKS, Ouders & 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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