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Geachte leden van de Coördinatiegroep,
De aangesloten vakverenigingen van het Platform VVVO staan bij hun reguliere algemene
ledenvergadering (ALV, 4 x per jaar) elke keer stil bij de ontwikkelingen rond het project
Curriculum.nu. Bij de oplevering van de eerste en tweede tussenproducten hebben we als bestuur
van het Platform VVVO onze vakverenigingen gevraagd om zowel de inhoudelijke voortgang als
de organisatorische gang van zaken van Curriculum.nu te evalueren. Dit hebben we gedaan via
vragenlijsten en (telefoon-)gesprekken.
Op onze algemene ledenvergadering van 14 juni hebben onze vakverenigingen daar gezamenlijk
conclusies uit getrokken.
Op deze ledenvergadering waren vertegenwoordigers van de vakverenigingen BDD, KNAG, I&I,
NVLM, NVORWO, NVvW, VCN, VECON, VFVO en VGN aanwezig. Al deze vakverenigingen zijn,
zoals u weet, direct en indirect bij Curriculum.nu betrokken.
Via deze brief willen we een aantal belangrijke opmerkingen en punten van zorg onder uw
aandacht brengen.
1. Unaniem is er waardering voor de constructieve en enthousiaste inzet van de leraren in de
ontwikkelteams. Deze collega’s opereren onder druk en binnen zeer strakke termijnen en
staan daarbij open voor suggesties en kritiek vanuit onze vakverenigingen.
2. Het kost veel tijd en energie van onze vakverenigingen reacties op de tussenproducten te
construeren, maar daar zijn de vakverenigingen, in het belang van de vakinhoud, uiteraard
toe bereid.
Wat betreft de weergave van deze reacties in de vakinhoudelijke voortgang van de diverse
tussenproducten zijn er zorgen bij veel vakverenigingen. Voor deze inhoudelijke reactie per
ontwikkelteam verwijzen we naar de afzonderlijke reacties van onze vakverenigingen.
3. Tijdens de laatste ALV constateerden de vakverenigingen unaniem dat de opdracht die de
ontwikkelteams hebben gekregen groot en complex is, eigenlijk bijna ondoenlijk.
Curriculumontwikkeling is een zeer complex proces, in onze brief van 17 juni 2017 hebben
wij daar eerder melding van gemaakt.
De vakverenigingen krijgen signalen van docenten in de ontwikkelteams dat deze docenten
expertise missen. Een vraag die daarbij speelt is of het gekozen ontwikkelformat de
docenten beperkt in de uitvoering van hun taak.
De vakverenigingen geven in het verlengde hiervan in meerderheid aan dat de breedte van
de vakinhoud naar hun mening onvoldoende geborgd is in de ontwikkelteams.
4. Verder vragen we aandacht voor de bevindingen van de bij het ontwikkelteam M&M
betrokken vakverenigingen ten aanzien van de positie van de zelfstandige vakken. Deze
problematiek is relevant voor de overige ontwikkelteams, daarom willen we deze hier
noemen. Graag verwijzen we hiervoor naar de gezamenlijke brief van deze
vakverenigingen van 24 april 2018 (Reactie van “VV MM” op uw eigen website).
Wij vragen u hierbij in algemene zin helderheid te geven over de positie van de
afzonderlijke vakken in het hele funderend onderwijs en daarbij de termen leergebied en
domein te concretiseren (De SLO heeft hier al een onderscheid voor gedefinieerd).

5. Tot slot vragen de meeste vakverenigingen zich af of het verstandig is nu al te gaan
verkennen welke scenario’s ten aanzien van toetsing en examens er na een eventuele
curriculumaanpassing voor het funderend onderwijs zouden kunnen volgen. Deze
verkenning is naar onze mening veel te voorbarig.
Tot zover een samenvatting van onze belangrijkste zorgen. De vakverenigingen, verenigd in het
Platform VVVO hebben niet of nauwelijks vertrouwen in een goede uitkomst van dit proces, waar
het gaat om het aanleveren van kwalitatief goede bouwstenen voor een toekomstbestendig
curriculum voor onze leerlingen.
We nodigen vertegenwoordigers van de Coördinatiegroep van harte uit om met ons samen te
kijken naar oplossingen voor deze problemen. Het belang van een goed curriculum voor onze
(toekomstige) leerlingen wordt door alle vakverenigingen onderschreven en we willen daar graag
aan mee werken.
Wij kijken met belangstelling uit naar een reactie van uw kant.
Met vriendelijke groet,
Namens de genoemde vakverenigingen,
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