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onderbouw vo 

Geachte heer Divis, 

De urgentie van een verstevigde inzet op de verbetering van basisvaardigheden 

wordt breed gevoeld. Bij de verheldering van de opdracht aan scholen via de 

curriculumherziening focus ik dan ook op de basisvaardigheden taal, rekenen/ 

wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Conform het recente debat met 

de Tweede Kamer op 6 april jl. en mijn brief aan de Tweede Kamer van 25 april 

jl., verzoek ik SLO om met spoed de bijstelling van kerndoelen basisvaardigheden 

te starten en daarbij vooral als begeleider op te treden in het proces waarin 

leraren die excelleren in hun kennis en praktijkervaring en andere 

experts/wetenschappers hun bijdrage leveren. Het gaat om de kerndoelen primair 

onderwijs en de kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs. Ik reken hierbij op 

uw inspanningen om ervoor te zorgen dat nog voor het aanstaande zomerreces 

een start gemaakt wordt met de bijstelling van kerndoelen taal en rekenen 

inclusief het referentiekader. Begin schooljaar 2022-2023 wordt vervolgens een 

start gemaakt met kerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid. 

Zoals opgenomen in de kaderbrief 2022-2023 ontvangt u hierbij de nadere 

specificering van deze opdracht en specifieke uitgangspunten voor het 

bijstellingsproces.1 In de bijlage staat benadrukt dat het proces kleinschalig en 

gericht moet zijn: starten met de basisvaardigheden, in compacte en deskundige 

teams, geen eindeloze afstemmingen en een korte doorlooptijd. 

Voor de bijstelling van deze kerndoelen is een periode van twaalf maanden 

uitgetrokken. Het advies over conceptkerndoelen Nederlands, rekenen/wiskunde, 

burgerschap en digitale geletterdheid ontvang ik graag uiterlijk in de zomer van 

2023, zodat de fase van beproeven op scholen schooljaar 2023/2024 kan starten. 

Aangezien het referentiekader verder reikt dan de kerndoelen en de 

conceptexamenprogramma's Nederlands en wiskunde dan nog niet gereed zijn, 

ontvang ik graag uiterlijk in de zomer van 2023 ook de eerste contouren van uw 

advies over de bijstelling van het referentiekader taal en rekenen. Het definitieve 

advies ontvang ik graag gelijktijdig met de conceptexamenprogramma's 

Nederlands en wiskunde. 

1 Kamerstukken II 2020/21, 35570-VIII, nr. 258
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In januari 2023 verwacht ik een tussenbalans van de voortgang van het 

bijstellingsproces van de kerndoelen basisvaardigheden en van het 
referentiekader taal en rekenen. Deze tussenbalans is bepalend voor de start van 

d� bijstelling van kerndoelen in andere leergebieden dan de basisvaardigheden. 

Dit proces wordt in gang gezet na opdrachtverstrekking door de minister voor 

Primair en Voortgezet Onderwijs. Tot die tijd worden er dan ook geen activiteiten 
verwacht zoals seminars of andere bijeenkomsten gericht op de bijstelling van 
kerndoelen in de overige leergebieden. 

Met deze planning doen we recht aan de urgentie van de problemen op 

basisvaardigheden. De huidige en toekomstige generaties kunnen niet langer 
wachten. 

Met vriendelijke groet, namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, 
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