Aan:
drs. A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
cc:
Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
prof. dr. Roel Kuiper, voorzitter van de wetenschappelijke curriculumcommissie

Zeist, 17 september 2020

Geachte heer Slob,
Vorige week informeerde u de Tweede Kamer over de benoeming van de wetenschappelijke
curriculumcommissie. Diverse vakverenigingen hebben, tijdens de hoorzittingen in januari van dit
jaar, aangegeven dat betrekken van wetenschappers in het proces van curriculumherziening
verstandig en nodig is, daarom zijn we blij met het instellen van deze commissie. Als vakverenigingen
gaan we dan ook graag in gesprek met de commissie.
Anders dan we echter verwacht hadden, hebben in de commissie geen wetenschappers vanuit een
vakspecifieke hoek zitting, maar zijn leden gekozen op hun brede onderwijskundige kennis en
ervaring. Wij betreuren het gemis aan expertise in de commissie op het gebied van de verschillende
vakinhouden en vakperspectieven en het leren door en onderwijzen daarvan aan leerlingen, ook
omdat in de opdrachtomschrijving staat dat de commissie moet adviseren over de technische en
inhoudelijke bruikbaarheid van de voorstellen van Curriculum.nu.
In uw brief van 9 september maakt u bovendien geen melding van betrokkenheid van de
vakverenigingen in deze fase van het proces. Als vakverenigingen zijn we van de start van
Curriculum.nu nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de inhoud van de vakken c.q.
leergebieden. Gelet op deze inbreng is er in de Tweede Kamer een motie Bruins aangenomen die ook
voor het vervolg van het proces een belangrijke inbreng van de vakverenigingen vraagt.
Graag willen we dan ook op korte termijn met u in gesprek komen over de positie en invloed van de
vakverenigingen in verdere doorontwikkeling van de tot nu opgeleverde opbrengsten en de
inrichting van het vervolgproces.
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Daarbij willen we met u in het bijzonder verkennen wat de inbreng van de vakverenigingen kan zijn
bij de inhoudelijke beoordeling door de commissie van de voorstellen van Curriculum.nu inzake de
kerndoelen. We zien een uitnodiging van uw kant dan ook graag tegemoet,
Met vriendelijke groet,

Jilles Veenstra
Voorzitter FvOv

Harm Tiggelaar
Voorzitter Platform VVVO

De FvOv is de Federatie van Onderwijsvakorganisaties waarbij zijn aangesloten: KVLO, LBBO, Levende
Talen, NVLF, NVO, NVON, NVOP, NVORWO, NVS-NVL, NVvW, UNIENFTO, VLS, VONKC.
Het Platform VVVO is een samenwerkingsverband van I&I, KNAG, NVLM, NVvW, VCN, VDLG, VDSN,
VECON, VFVO en VGN.

