Den Haag, 6 januari 2020

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Rondetafel-‘debat’
woensdag 15 januari 2020
15.00 - 16.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Rondetafelgesprek Curriculum.nu

Agendapunt:

Opzet van het rondetafel-'debat'
Voor het gesprek zijn in totaal vier ontwikkelaars en vier critici uitgenodigd.
Het is de bedoeling dat een discussie, c.q. debat, plaatsvindt aan de hand van
een aantal vragen en/of stellingen, onder leiding van de voorzitter van de
commissie OCW, Ockje Tellegen. Op verzoek van de leden is aan de
genodigden die vallen binnen de categorie critici om ieder twee
(vraag)stellingen aan te leveren, te ontvangen vóór 7 januri a.s., zodat alle
betrokkenen hiervan tijdig kennis kunnen nemen. De Kamerleden hebben de
rol van toehoorder, voor zover dat lukt..
Hieraan voorafgaand zijn twee openbare briefings gepland, door de
Onderwijsraad en door de Coördinatiegroep Curriculum.nu (zie
commissieagenda). Op maandag 20 en 27 januari a.s. zijn hoorzittingsdagen
gepland in de Enquêtezaal.

Noot:

Agendapunt:

Genodigdenlijst
Curriculumontwikkelaars:
• Theo Douma (voorzitter Coördinatiegroep Curriculum.nu)
• Jan van Tartwijk (lid wetenschappelijke Adviesgroep Curriculum.nu /
voorzitter van het ICL en professor of education bij de Universiteit
Utrecht)
• Nellianne van Schaik (vertegenwoordiging ontwikkelteam curriculum
Nederlands)
• Marco ten Hoff (vertegenwoordiging ontwikkelteam curriculum Rekenen
Wiskunde)
Critici:
• Ad Verbrugge (Vereniging Beter Onderwijs Nederland)
• Paul Kirschner (emeritus hoogleraar onderwijspsychologie)
• Gert Biesta (onderwijspedagoog)
• Harrie Eikelhof (onderwijsdirecteur, onderwijs in natuurkunde)

Agendapunt:

Kabinetsreactie op adviezen voor verbetering van het curriculum voor

het primair en voortgezet onderwijs (Curriculum.nu)
Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob – 9 december 2019
Kabinetsreactie op adviezen voor verbetering van het curriculum voor het
primair en voortgezet onderwijs (Curriculum.nu) - 31293-495

Agendapunt:

Advies coördinatiegroep Curriculum.nu

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob – 10 oktober 2019
Advies coördinatiegroep Curriculum.nu - 31293-485

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2019A04423

