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Doelen

KENNEN & 
KUNNEN

SAMENHANG DOORLOPENDE 
LEERLIJN

OVERLADENHEID EIGEN RUIMTE BALANS



Leergebieden



125

Ontwikkelteam

18 9 ONTWIKKELTEAMS

84 ONTWIKKELSCHOLEN • Geven input en feedback op 
tussenopbrengsten van de ontwikkelteams 
vanuit leerlingen, ouders en leraren

• Zijn aan de slag met hun eigen 
schoolcurriculum en delen die ervaringen



Opdrachten

Het ontwikkelteam richt zich op: 

• Kerncurriculum

• Het keuzedeel is aan de scholen en biedt hen 

de ruimte om vanuit hun onderwijsvisie zelf 

invulling te geven aan de brede opdracht van 

het onderwijs.

• Huidig onderwijsstelsel: Indeling in 

sectoren/onderwijstypen en beschikbare 

onderwijstijd



VISIE

De visie geeft aan waarom
het leergebied belangrijk is
voor leerlingen
in het po en vo met het
oog op hun leren, werken
en leven in de
toekomstige samenleving.

GROTE OPDRACHTEN

De grote opdrachten
beschrijven de kern van
wat leerlingen nodig
hebben om de wereld te
kunnen begrijpen (kennis)
en om in de wereld
adequaat te kunnen
handelen (vaardigheden).

BOUWSTENEN

De bouwstenen van kennis
en vaardigheden in een
doorlopende leerlijn van
onderbouw po en met
bovenbouw vo.

Opdrachten



Roadmap

2018

START

1e Ontwikkelsessie
14-16 maart

Visie

Feed
back

Consultatiefase
26 maart – 25 april

GO’s
2e Ontwikkelsessie
23-25 mei

Feed
back

Consultatiefase
4-6 juli

GO’s &
Bouws
tenen

3e Ontwikkelsessie
3-5 oktober

Feed
back

Consultatiefase
16 oktober – 14 november

Bouw
stenen

4e Ontwikkelsessie
12-14 december

Feed
back

Consultatiefase
7 – 25 januari 2019

Bouw
stenen

5e Ontwikkelsessie
13-15 februari

2019

Advies

Advies aan 
Minister Slob
Kort na de zomer 
2019

Feed
back

Consultatie op de 
totale opbrengsten
Datum volgt.



• Bijstellen van de grote opdrachten op 
basis van de opgehaalde input

• Ontwikkelen van een toelichting/ 
raamwerk Van grote opdrachten naar 
bouwstenen

• Uitwerken van een aantal sets van 
bouwstenen po en onderbouw vo en 
aanbevelingen vo bovenbouw: kennis en 
vaardigheden

• Aandacht voor samenhang tussen de 
verschillende leergebieden

Vierde ontwikkelsessie: 12-
14 december



Feedback inbrengen

Hoe verzendt u uw inbreng?
• Rechtstreekse beantwoording van vragen op 

de website www.curriculum.nu
• Voor bijeenkomsten is er een formulier dat u 

invult en verzendt naar 
consultatie@curriculum.nu

• NB: inbreng wordt openbaar

Wat gebeurt er met de inbreng?
• Verzamelen van inbreng en bespreken in het 

ontwikkelteam
• Besluiten over inbreng door ontwikkelteam
• Openbaar maken van afwegingen en 

tussenproduct op www.curriculum.nu één 
week na de ontwikkelsessie

Maandag 7 – vrijdag 25 januari 2019 4e consultatieperiode

Belangrijke data

http://www.curriculum.nu/
mailto:consultatie@curriculum.nu
http://www.curriculum.nu/


 

RAAMWERK BOUWSTENEN BURGERSCHAP (28 BOUWSTENEN) 

 

 

ON 

 

 

 

GO 1 Democratie is van 
waarde 

Bouwsteen 1a 
Kennis van  en betekenis geven 
aan rechtsstaat 

GO 3 Democratie moet je 
doen 

GO 2 Wie heeft het hier voor 
het zeggen? 

Bouwsteen 
2.1a 
Verschillende 
best. vormen 
 

Bouwsteen 
2.2a 
Omgaan met 
macht en gezag 
 

Bouwsteen 
3.1a 
Participatie 
 

Bouwsteen 
3.2a 
Leren omgaan 
met versch. 
meningen 
3.2a (po) 
 
Bouwsteen 
3.2b  
Leren 
omgaan met 
verschillen 
meningen  

GO 4 Identiteit is in 
ontwikkeling 

Bouwsteen 4.1a 
Onderzoeken 
van je eigen 
identiteit 
 

Bouwsteen 4.2a/5.1a. 
Verhouden tot de 
ander 
 
 

GO 5 Iedereen is anders 
maar gelijkwaardig 

Bouwsteen 5.2a 
Pluriformiteit en 
gelijkwaardigheid 
 

GO 6 Samenleven is een 
werkwoord 

GO 7 Innovatie vraagt om 
reflectie 

GO 8 De digitale 
maatschappij, dat zijn wij 

GO 9 Iedereen is wereldburger GO 10 Verantwoordelijk 
voor je leefomgeving 

Bouwsteen 6a 
Leven doe je samen 
Gelijke rechten /ongelijke 
kansen 
 

Bouwsteen 7a  
Innovatie vraagt om reflectie 
 
 

Bouwsteen 9.1a 
Wereldburgerschap 
 
 

Bouwsteen 1b  
Kennis van  en betekenis geven 
aan rechtsstaat 

Bouwsteen 
2.1b 
Verschillende 
best. vormen 
 

Bouwsteen 
2.2b 
Omgaan met 
macht en gezag 
 

Bouwsteen 
3.1b 
Participatie 
 

Bouwsteen 4.1b 
Onderzoeken van 
eigen identiteit 

Bouwsteen 4.2b/5.1b 
Verhouden tot de 
ander 
 

Bouwsteen 5.2b 
Pluriformiteit en 
gelijkwaardigheid 
 

Bouwsteen 6b 
Leven doe je samen 
Gelijke rechten /ongelijke 
kansen 
 

Bouwsteen 7b  
Innovatie vraagt om reflectie 
 
 

Bouwsteen 8a  
Leven in de digitale 
maatschappij 
 
 

Bouwsteen 8b 
Leven in de digitale 
maatschappij 
 
 

Bouwsteen 9.1b 
Wereldburgerschap 
 
 

Bouwsteen 
9/10.1.b 
De invloed van 
globalisering op de 
omgeving 
 
Bouwsteen 
9/10.1.b 
De invloed van 
globalisering op de 
omgeving 
 
 

Bouwsteen 10.2a 
Duurzame keuzes 
 
 

Bouwsteen 10.2b 
Duurzame keuzes 
 
 

Onderscheidende burgerschapsvaardigheden 


