Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zoekt leden voor een
wetenschappelijke curriculumcommissie (Kenmerk: DGPV/2020/766)
Op dit moment vindt een actualisatie plaats van het curriculum voor het primair onderwijs (po)
en voortgezet onderwijs (vo): de wettelijk verankerde kerndoelen en eindtermen op basis
waarvan scholen hun onderwijs vormgeven. Een toekomstgericht curriculum bereidt leerlingen
voor op het vervolgonderwijs, op deelname aan de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Doel
van deze actualisatie is onder meer om de onderwijsinhoud bij de tijd te brengen, de
doorlopende leerlijnen van primair naar voortgezet onderwijs te versterken, de ervaren
overladenheid van het curriculum terug te dringen en een bijdrage te leveren aan gelijke kansen
voor alle leerlingen.
Ter ondersteuning van de actualisatie van het curriculum wordt een wetenschappelijke
commissie ingericht die richtinggevende aanbevelingen doet voor de bijstelling van de
kerndoelen en eindtermen. Voor deze onafhankelijke commissie is het ministerie van OCW op
zoek naar wetenschappers met stevige expertise in onderwijskunde, curriculumontwikkeling
en/of andere relevante onderwijsgerelateerde wetenschappen.
In de afgelopen twee jaar hebben teams van leraren en schoolleiders uit po en vo onder de
noemer Curriculum.nu voorstellen ontwikkeld om het curriculum te verbeteren, samen met
experts, en in overleg met belanghebbenden. In de komende periode worden deze voorstellen
door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) samen met het onderwijsveld vertaald naar
kerndoelen en eindtermen. De wetenschappelijke commissie brengt vooraf en gedurende dit
proces onafhankelijk advies uit over de inhoud en het proces aan de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Het
betreft een adviescommissie onder de Kaderwet adviescolleges.
Verantwoordelijkheden commissie
De wetenschappelijke commissie wordt gevraagd om de ministers van onafhankelijk advies te
voorzien tijdens het vervolgtraject waarin de curriculumvoorstellen vertaald worden naar
vernieuwde kerndoelen en eindtermen, en vervolgens beproefd worden op scholen. De
commissie adviseert over de bruikbaarheid van de voorstellen die er nu liggen, de werkopdracht
aan SLO, en in hoeverre de ontwikkelde kerndoelen voldoen aan de doelstellingen van het
traject. Onderdeel van de opdracht is daarnaast een advies over de inrichting van een proces
voor periodieke herijking van het curriculum.
Samenstelling, looptijd en vergoeding

Er wordt een commissie samengesteld van maximaal zeven leden. Beoogd wordt om tot een
commissie van gezaghebbende wetenschappers te komen uit het onderwijsdomein en
onderwijsgerelateerde domeinen, als sociologie en ontwikkelingspsychologie.

Naast eigen expertise beschikken de leden over een brede, (vak)disciplineoverstijgende blik
op het onderwijs, en hebben ze een beeld van ontwikkelingen in de samenleving en op de
arbeidsmarkt.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van wetenschappelijke
achtergronden en onderwijskundige visies. Daarnaast worden de richtlijnen omtrent
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en culturele minderheidsgroepen in acht
genomen, in lijn met de Kaderwet adviescolleges.

De looptijd van de commissie is van september 2020 tot eind 2023.

De verwachte tijdsinvestering van commissieleden is maximaal een dagdeel in de week,
waarbij de tijdinvestering rondom de adviesmomenten kan toenemen.

Vergoeding vindt plaats met inachtneming van de Wet vergoedingen adviescolleges en
commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

Profielschets

Een wetenschappelijke achtergrond (minimaal gepromoveerd) in het onderwijsdomein of
onderwijsgerelateerde domeinen, met aantoonbare relevante onderzoekservaring en
relevante publicaties;

Bij voorkeur een actief wetenschappelijk dienstverband bij een universiteit, hogeschool
en/of andere publieke onderzoeksinstelling;

Aantoonbaar deskundig en gezaghebbend in zijn of haar vakgebied, goed bekend met de
onderwijspraktijk;

Constructieve en open houding ten aanzien van verschillende perspectieven op de inhoud en
vormgeving van het curriculum;

Bij voorkeur met een brede wetenschappelijke blik op het onderwijs, die verder reikt dan
één specifiek vakgebied;

Kennis van en/of werkzaam in meerdere onderwijssectoren.
Procedure

Het ministerie ziet uw reactie voorzien van een motivatie en CV inclusief relevante
publicaties, graag uiterlijk voor 7 augustus 2020 tegemoet. Indien u (actief) lid bent van
vertegenwoordigende organisaties in of rondom het onderwijs, verzoeken wij u dit kenbaar
te maken in uw motivatie en/of uw CV.

U kunt uw reactie o.v.v. kenmerk DGPV/2020/766 mailen naar
sollicitatiebrieven@minocw.nl. Op maandag 10 augustus ontvangt u per e-mail een
ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.

In de week van 10 augustus vinden de selectiegesprekken plaats, met het oog op afronding
van de selectieprocedure voor 1 september a.s.

Voor nadere informatie en inlichtingen kunt u contact opnemen met Marianne Rensema,
senior beleidsmedewerker primair onderwijs via 06 15 03 80 74, of Jeroen Postma, senior
beleidsmedewerker primair onderwijs, via 06 15 03 83 61.

