
RAADPLEGING ACHTERBAN  
 
Beste collega’s, 
  
Zoals jullie al hebben meegekregen via Nvorwo, heeft SLO van de minister de opdracht gekregen om 
de huidige kerndoelen uit 2006 te actualiseren en dus nieuwe conceptkerndoelen voor Nederlands, 
rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid te ontwikkelen. SLO vindt het belangrijk 
dat de actualisatie van de kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs op een verantwoorde wijze gebeurt. Per leergebied is daarom een team 
samengesteld. Deze teams bestaan uit: vier leraren po, vier leraren onderbouw vo, vier vakexperts 
en twee curriculumexperts. Stap voor stap werken zij samen toe naar conceptkerndoelen. 
Informatie over dit proces en het team vind je op: 
https://actualisatiekerndoelen.nl/rekenenwiskunde/ 
 
  
in de Advieskring  
Ieder team krijgt ook een Advieskring die bestaat uit een vertegenwoordiging van de 
onderwijspraktijk. De advieskring geeft het team feedback en reflecteert op de conceptkerndoelen. 
Zo hoopt SLO ervoor te zorgen dat er uiteindelijk conceptkerndoelen worden opgeleverd die 
gedragen worden door het onderwijsveld. Ook de Nvorwo is gevraagd om een vertegenwoordiger 
aan te stellen voor de advieskring rekenen en wiskunde.  Namens de Nvorwo neem ik  deel aan de 
Advieskring. 
  
Waar geven we advies over?  
Team rekenen en wiskunde zal in juli 2023 de volgende producten opleveren: 

1. Karakteristiek en raamwerk van conceptkerndoelen voor het leergebied rekenen en 
wiskunde 

2. Een volledige set conceptkerndoelen voor het leergebied rekenen en wiskunde 
3. Een toelichtingsdocument en een advies over het Referentiekader Taal en Rekenen 

Via conceptversies zal naar deze producten worden toegewerkt. De Advieskring kan op twee 
momenten via het beantwoorden van adviesvragen feedback geven op deze tussenproducten. De 
adviesperioden voor het leergebied rekenen en wiskunde in 2022-2023 zijn: 

-                      6 december 2022 t/m 16 januari 2023: conceptkarakteristiek en -raamwerk. 
-                      17 maart t/m 28 april 2023: set conceptkerndoelen 

Per adviesperiode zal het de Nvorwo een raadpleging organiseren zodat jullie mee kunnen denken 
en praten over het advies dat wij zullen indienen bij de voorzitter van de Advieskring van team 
rekenen en wiskunde. 
  
Hoe kun jij meedenken?  
We weten dat december is een supervolle maand is, maar nieuwe kerndoelen vinden wij dusdanig 
belangrijk dat wij graag tijd vrijmaken om mee te denken. Omdat de kerndoelen voor de 
zomervakantie moeten worden opgeleverd, is het proces is strak geregisseerd. Het eerste 
tussenproduct (de conceptkarakteristiek en het conceptraamwerk) zal op 6 december aan ons 
worden voorgelegd met daarbij behorende adviesvragen. Op (datum) willen we je uitnodigen voor 
de (online raadpleging) die we hiervoor organiseren. Als je mee wilt doen, kun je je aanmelden via: 
de Nvorwo. Je ontvangt dan op 6 december het stuk, zodat je een week de tijd hebt om dat door te 
nemen. Tijdens de ontmoeting zullen we dan samen de vragen die ons gesteld worden proberen te 
beantwoorden. Belangrijk:  

https://actualisatiekerndoelen.nl/rekenenwiskunde/


•  Je kunt alleen deelnemen als je in het onderwijs werkt als leraar, opleider of 
onderwijsadviseur. Voor bijvoorbeeld uitgevers is een ander moment georganiseerd om bij 
het proces aan te haken. Vermeld daarom bij je aanmelding waar je werkt.  

• De stukken die je toegestuurd krijgt zijn vertrouwelijk. Het is niet de bedoeling dat je ze 
verder verspreidt. 

Tot slot  
We willen je expliciet vragen mee te doen, zodat het team rekenen en wiskunde gevoed wordt bij de 
actualisatie van de kerndoelen. De inbreng van ons < leraren, opleiders en vakspecialisten> is ons 
inziens cruciaal. 
 
Save the date 
Ter info, alvast voor in de agenda: de tweede raadpleging is (nog onbekend) 
  
Met vriendelijke groet 
namens de Nvorwo  
  

 


