
Ontwikkelteam Kunst & Cultuur

Welkom op de pagina van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur! Voor

negen leergebieden werken ontwikkelteams in stappen toe naar de

actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet

onderwijs. Op basis van de visie en de grote opdrachten benoemen

de teams de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van

belang zijn in de verschillende fases van het primair en voortgezet

onderwijs. De ontwikkelteams bestaan uit leraren en schoolleiders in

het primair en voortgezet onderwijs. In 2019 worden de opbrengsten

van de ontwikkelteams overhandigd aan de minister van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschap. Na politieke bespreking vormen ze de basis

voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen. Lees

hier meer over het ontwikkelproces.

OntwikkelprocesOntwikkelproces

Het team Kunst & Cultuur komt gedurende vijf ontwikkelsessies bij

elkaar. Elke ontwikkelsessie bestaat uit drie dagen teamwerk. Tussen

de ontwikkelsessies door verzamelen de teams feedback, onder o.a.

leraren, schoolleiders, leerlingen, ouders, vakverenigingen en andere

netwerken, vervolgonderwijs, het bedrijfsleven, wetenschap en

overige belanghebbenden en belangstellenden.
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onder leerlingen en ouders.

De kwaliteit van het proces wordt onder andere geborgd door de

inbreng van wetenschappers. Dit gebeurt op twee manieren. Per

leergebied worden enkele inhoudelijk-deskundige wetenschappers

uitgenodigd om op twee momenten in het proces op (tussentijdse)

opbrengsten te reflecteren. Daarnaast is er een adviesgroep die de

Coördinatiegroep in brede zin van advies voorziet en reflecteert op

de integrale kwaliteit van het totaal aan uitkomsten. Lees hier meer

over deze wetenschappers en inhoudelijk experts.

Meedoen? Meedoen? 

Ook u kunt meedoen! Na iedere ontwikkelsessie presenteert

ontwikkelteam Kunst & Cultuur nieuwe (tussen)opbrengsten,

dilemma’s en consultatievragen. Tijdens de consultatieperioden kunt

u feedback geven op de nieuwe tussenproducten. Noteert u daarom

alvast de volgende data in uw agenda:

vrijdag 11 januari t/m 27 januari – 4de consultatiefase 
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