
Curriculum.nu is een vervolg op Onderwijs2032 - een visie op meer eigentijds onderwijs en hoe daar 

te komen. Curriculum.nu zet in op de ontwikkeling van bouwstenen die de basis vormen voor nieuwe 

landelijke kerndoelen en eindtermen. 

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, de PO-Raad, VO-raad, AVS, 

LAKS en Ouders en Onderwijs.  De uitvoering vindt plaats in samenwerking met SLO.

Vier ontwikkelsessies

De teams krijgen de opdracht om in sessies van drie dagen te 
werken aan bouwstenen. Een bouwsteen bevat de kern van wat 
elke leerling moet kennen en kunnen per vakgebied. Tussen de 
sessies door vragen zij de ontwikkelscholen en anderen om input 
en feedback op de opbrengsten. De teams gebruiken deze feedback 
om hun bouwstenen aan te scherpen en vervolgens opnieuw voor
te leggen.

September 2017 Start werving & selectie 

Medio december 2017

Eind februari 2018
Start ontwikkelproces

   Eind mei 2018 

2e ontwikkelsessie

  Begin oktober 2018 

3e ontwikkelsessie

  Medio december 2018 

4e ontwikkelsessie

Begin maart 2018

1e ontwikkelsessie

Centrale rol voor leraren 
en schoolleiders

In september start de werving van leraren, schoolleiders en 
scholen via een open procedure. Zij krijgen de unieke kans 
om de bouwstenen voor een vernieuwd curriculum uit te 
werken. In 9 teams werken zij aan de vakgebieden 
Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels, Nederlands, 
Rekenen/Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, 
Mens & Natuur (incl. Techniek) en Mens & Maatschappij. Wil je 
ook een bijdrage leveren? Meld je aan via www.curriculum.nu. 

Wat gebeurt er met de resultaten? 

De ontwikkelde bouwstenen worden aan de Tweede Kamer 
aangeboden. Nadat de Tweede Kamer hierover heeft 
besloten, worden de bouwstenen vervolgens gebruikt om 
geactualiseerde kerndoelen en eindtermen te ontwerpen.

Begin 2019
Rapport opleveren

Maart - December 2018 
Bijdragen tussen sessies door

Juli 2017

 Start Curriculum.nu

 Medio september 2017 

aanmeldformulier online
Medio november 2017 

Selectiegesprekken

 Medio oktober 2017 

deadline aanmelden
2021 

Nieuw formeel 

curriculum

x9

x80

Wie dragen er verder bij?

Tussen de sessies door kan iedereen een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de bouwstenen. Zo kunnen andere scholen, 
leraren, leerlingen, ouders, opleidingen, voorschoolse educatie, 
vervolgonderwijs, wetenschappers, vakverenigingen, bedrijfsle-
ven enzovoorts input en feedback geven. Een adviesgroep van 
(internationale) wetenschappers en leraren met ervaring met 
curriculumontwikkeling staat de ontwikkelteams bij.

Ontwikkelteams en ontwikkelscholen

Medio december is de selectie afgerond en zijn de teams en 
scholen bekend. Elk ontwikkelteam bestaat ten minste uit:
• 6 leraren uit het VO
• 6 leraren uit het PO
• 1 schoolleider uit het VO
• 1 schoolleider uit het PO

De ontwikkelteams worden gekoppeld aan ontwikkelscholen die voor 
toetsing en inbreng vanuit de praktijk zorgen. Totaal worden er zo’n 80 
scholen geselecteerd. Zowel de teams als de scholen ontvangen een 
vergoeding voor hun inzet.

Wat hebben onze leerlingen van scholen nodig om uit te groeien tot 
volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, econo-
misch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? 
Wat moeten ze nú dan leren en wat hebben scholen nodig om daar 
goed op in te spelen? 

Deze infographic laat zien hoe Curriculum.nu werkt aan de herziening van het 
landelijk curriculum  in het primair- en voortgezet onderwijs. Leraren, scholen en 
schoolleiders hebben daarbij een grote rol. Zij ontwikkelen bouwstenen waarin 
per vakgebied staat wat elke leerling moet kennen en kunnen in verschillende 
fasen van hun onderwijsloopbaan. 


