
 BEN JIJ:
• Leraar, schoolleider met interesse voor    

 curriculumontwikkeling?

• Een echte teamplayer? 

• Resultaatgericht?

 WIL JIJ:
•  Actief bijdragen aan de herziening van het

 landelijk curriculum?

•  Met jouw schoolteam als ontwikkelschool meewerken

 aan curriculumontwikkeling in één van de 9 leergebieden?

•  Of deelnemen in één van de 9 ontwikkelteams?

  (je ontwikkelt bouwstenen die beschrijven wat kinderen 

leren tot en met het voortgezet onderwijs).

 ONTWIKKELTEAMS:

•  Bestaan uit minstens 14 personen (6 po- en 6 vo-leraren,

 1 po- en 1 vo-schoolleider).

•  Voor de leergebieden  Nederlands, Rekenen & Wiskunde, 

Engels / moderne vreemde talen, Burgerschap, Digitale 

geletterdheid, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur,  

Kunst & Cultuur en Bewegen & Sport.

•  Ontwikkelen bouwstenen die de essentie beschrijven van 

wat leerlingen moeten leren in een doorlopende leerlijn van 

primair naar voortgezet onderwijs.

•  Komen in 9 maanden vier keer 3 dagen bij elkaar in 

ontwikkelsessies. Doel: werken aan bouwstenen voor het 

herzien van het curriculum. 

•  Startpunt: huidige ontwikkelingen in de praktijk

 met wetenschappelijke inzichten.

•  Na elke sessie: tussenproducten delen, inbreng en feedback 

verzamelen bij vakverenigingen, ontwikkelscholen, 

vervolgonderwijs, bedrijfsleven etc. 

•  Resultaat: basis van waaruit de huidige kerndoelen en 

eindtermen worden herzien (na politieke besluitvorming).

•  Inspanning van 274 klokuren per leraar in de periode 

februari 2018 tot en met januari 2019. Bestaat uit 4 keer

  een 3-daagse ontwikkelsessie en daarnaast een halve dag 

per week. 

 ONTWIKKELSCHOLEN:

•  Minstens 8 scholen voor elk leergebied.

•	 	Reflecteren	voor-	en	achteraf	op	de	tussenproducten	van	de	

ontwikkelteams.

• Maken voor het gekozen leergebied

 lesuitwerkingen ter inspiratie aan het ontwikkelteam.

 >>

WIJ ZOEKEN 130 LERAREN,
18 SCHOOLLEIDERS EN 84 SCHOLEN
UIT HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS.



 WIJ BIEDEN:

•  Kansen om samen te werken met vakgenoten aan het 

landelijk curriculum.

•  Mogelijkheden om meer te leren op het gebied van 

curriculumontwikkeling.

•  Kansen om te laten zien waar je (school) staat met 

curriculumontwikkeling.

•  Financiële tegemoetkoming (om vervanging

 te regelen).

•  Ondersteuning van deskundigen voor enkele uren per 

maand.

•  Mogelijkheden bij te dragen aan de toekomst van een nieuwe 

generatie in heel Nederland!

 TOETSINGSCRITERIA:

•  LERAREN:

  Je geeft les op een school in het primair onderwijs of het 

voortgezet onderwijs (peildatum 1-9-2017), met een 

aanstelling van minimaal 0,4 fte. Je hebt een lesbevoegdheid 

voor het leergebied waar je voor kiest.

•  SCHOOLLEIDERS:

 Je bent op 1 september 2017 werkzaam als schoolleider op  

 een school voor primair onderwijs of voortgezet onderwijs.

•  LERAREN EN SCHOOLLEIDERS:

   Je bent bereid om tussenproducten van en werkwijzen in 

de ontwikkelteams te delen en toe te lichten. Het bevoegd 

gezag van de school stemt in met je deelname. 

•  SCHOLEN:

  Selectie waarbij we kijken naar vertegenwoordiging van 

verschillende schoolsoorten, variëteit in ervaring met 

curriculumontwikkeling en variëteit in regio’s.

Vanaf 18 sept. 2017

Aanmelden
www.curriculum.nu

13 okt. 2017

Sluiting
inschrijving

15 nov. - 1 dec. 2017

Selectiegesprekken

15 dec. 2017

Bekendmaking
teams / scholen

14 - 16 mrt. 2018

1e ontwikkelsessie

23 - 25 mei 2018

2e ontwikkelsessie

3 - 5 okt. 2018

3e ontwikkelsessie

12 - 14 dec. 2018

4e ontwikkelsessie

Begin jan. 2019

Slotbijeenkomst

2021

Nieuw formeel 
curriculum

2018

2019
RESULTAAT:
basis van waaruit de huidige kerndoelen 
en eindtermen worden herzien
(na politieke besluitvorming).

STARTPUNT:
huidige ontwikkelingen in praktijk met 
wetenschappelijke inzichten.

MEER WETEN?

Kijk op
www.curriculum.nu 

AANMELDEN?

Het kan nu direct op
www.curriculum.nu

DOE HET
VANDAAG!

De in deze infographic opgenomen informatie en data zijn onder voorbehoud, kijk op www.curriculum.nu voor de meest actuele informatie. 
Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, de PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs.

De uitvoering vindt plaats in samenwerking met SLO.


