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Betreft: Participatie van de vakverenigingen in
vervolgfase Onderwijs2032

Geachte heer Dekker,

Met belangstelling hebben we als vakgerichte verenigingen, verenigd in FvOv en Platform VVVO
kennis genomen van het eindadvies van het Platform Onderwijs2032. In het advies worden
uitspraken gedaan over een vaste kern van kennis, ruimte voor de scholen, de positie van de vakken
en interdisciplinaire thema’s. Het moge duidelijk zijn dat we als vakverenigingen van mening zijn dat
we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van het nieuwe curriculum.

Wat hebben we als vakverenigingen te bieden? Ten eerste is er bij de vakverenigingen veel kennis
over de betreffende vakken gebundeld. Ten tweede kan de inbreng van de vakverenigingen zorgen
voor een goede samenhang tussen de verschillende vakken en leergebieden. Daarnaast zal een
vertegenwoordiger van een vakvereniging namens een grote achterban kunnen spreken en deze
ook snel kunnen raadplegen. Zodoende wordt ook bijgedragen aan het gewenste draagvlak in de
sector. Tot slot kunnen de vakverenigingen bijdragen aan de haalbaarheid van een nieuw
curriculum. Zij weten immers als geen ander hoe de onderdelen van de vakken in de praktijk
onderwezen worden, welke kansen en mogelijkheden deze onderdelen bieden en wat de valkuilen
zijn.

Het traject om te komen tot een nieuw curriculum vraagt om een zorgvuldig implementatietraject.
Dit traject zal veel van het veld vragen en daarom is een adequate facilitering van dit proces hierbij
essentieel. We adviseren u hieraan extra aandacht te besteden.

We vragen u onze vakverenigingen een substantiële rol toe te kennen in de ontwerpfase van het
nieuwe curriculum.

Graag vernemen wij op korte termijn uw reactie,

Hoogachtend,

Jilles Veenstra, voorzitter FvOv René Franquinet, voorzitter Platform VVVO

Cc: Vaste Kamercommissie Onderwijs
Platform Onderwijs2032
SLO

Het Platform VVVO bestaat uit BDD, i&i, KNAG, NVLM, NVORWO, NVvW, VCN, VDSN, VFVO, VGN, VECON

.
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