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Betreft: bijdrage hoorzittingen Schoolleiders voor de Toekomst inzake advies curriculum.nu

Geachte voorzitter en leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs,
We begrepen van u dat u in januari een aantal hoorzittingen heeft ingepland inzake het
advies curriculum.nu. Wij zouden als groep schoolleiders graag aan deze zittingen
deelnemen om onze visie met u te delen.
Het gaat Schoolleiders voor de Toekomst om de kans die de implementatie van het nieuwe
curriculum biedt om in te haken op de ontwikkelingen in de maatschappij en zo ook
ondersteunend te zijn voor schoolontwikkeling en onderwijsinnovatie.
We zien namelijk het risico is dat we (wederom) eindigen met een overladen programma
van “telefoonboeken” vol kerndoelen voor tientallen verschillende vakken en onderdelen
door de druk van vakverenigingen en andere belangengroepen. Het vernieuwende karakter
met veel ruimte voor eigen keuze en eigenaarschap voor de scholen dreigt zo uit het zicht te
verdwijnen.
Laten we in het vizier houden waarom de exercitie van een nieuw curriculum is gestart. We
hebben met elkaar vastgesteld dat het curriculum voor het funderend onderwijs niet meer
voldoet aan de eisen van de snel veranderende maatschappij en dat onze leerlingen hun
motivatie in het onderwijs verliezen. We zouden een nieuw curriculum gaan samenstellen
dat funderend, flexibel en motiverend moest zijn om zo leerlingen en leraren in staat te
stellen hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen en samen te werken naar een betere
toekomst voor alle leerlingen in Nederland, ongeacht hun startpositie.
Schoolleiders voor de Toekomst is een beweging van inmiddels zo’n 800 aangesloten
schoolleiders. De beweging wil de krachten bundelen om hun missie, de omslag maken van
het organiseren van het doceren naar het faciliteren van het leren van kinderen, samen met
andere schoolleiders in Nederland mogelijk te maken. De school wordt zo een oefenplaats
om het leren voor het leven van vandaag en morgen te laten plaatsvinden. Kinderen worden
hier uitgenodigd om richting te geven aan hun eigen toekomst.
Meer informatie over onze beweging en de activiteiten die we organiseren, vindt u op
www.schoolleidersvoordetoekomst.nl.
Gezien de missie van onze beweging zouden we graag zien dat het nieuwe curriculum een
motor is voor de onderwijsinnovatie die wij voor ogen hebben en die ook broodnodig is. Een
onderwijsinnovatie die niet wordt voorgeschreven en dichtgetimmerd (de “telefoonboeken”
vol kerndoelen), maar die wordt uitgerold via de inhoud en het “waarom” van de
ontwikkeling. De implementatie van een nieuw curriculum zou dit kunnen versterken.

Curriculumontwikkeling zou een continu proces moeten zijn van de school zelf. Bouwstenen
die worden uitgewerkt in de school door schoolleiders, docenten en leerlingen geven
flexibiliteit om in te spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij. Immers, ontwikkeling
gaat altijd door en is nooit “af”.
Dit heeft ons inziens een aantal voordelen:
 het curriculum wordt een vliegwiel voor onderwijsinnovatie;
 er ontstaat meer bekendheid van voor het nieuwe curriculum;
 er ontstaat meer draagvlak voor het nieuwe curriculum;
 het draagt bij aan de professionele leercultuur op scholen, schoolleiders en docenten
worden vaardiger in het inspelen op nieuwe ontwikkelingen;
 het draagt bij aan eigenaarschap van de sector, het wordt van de scholen zelf;
 het geeft mogelijkheden voor de verkenning (samen met onze leerlingen) van de
invulling van de 30% vrije ruimte voor scholen in het curriculum.
We zijn inmiddels gestart met verkennende gesprekken met het SLO om aan bovenstaande
vorm te kunnen geven. We zouden heel graag met u in gesprek gaan over welke kansen wij
als schoolleiders zien voor (de implementatiefase van) het nieuwe curriculum. Wij zijn als
scholen namelijk degenen die dit onderwerp moeten gaan oppakken.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens in januari!
We wensen iedereen alvast heel mooie dagen toe.
Met vriendelijke groet,
De kerngroep van Schoolleiders voor de Toekomst
schoolleiders@schoolinfo.nl
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