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Geachte heer Dekker, 

 

De vijf vertegenwoordigende organisaties binnen de Onderwijscoöperatie laten u in antwoord op uw 

brief, d.d. 14 maart 2016 inzake het ontwerpproces Onderwijs2032, het volgende weten. 

 

Het bestuur van de Onderwijscoöperatie bepleit op basis van voortschrijdend inzicht en gezamenlijk 

overleg een tussenfase in het proces Onderwijs2032. De Onderwijscoöperatie komt tot deze 

afweging omdat ze hecht aan breed draagvlak onder en een sterke rol voor leraren bij de 

ontwikkeling van het curriculum. 

De lidorganisaties die de Onderwijscoöperatie vormen willen deze verantwoordelijkheid op zich 

nemen en dat proces samen met leraren inrichten. Op deze wijze meent de Onderwijscoöperatie 

recht te doen aan de pluriformiteit binnen de beroepsgroep en de vraag naar zorgvuldigheid. Nu 

starten met een ontwerpteam komt om die reden te vroeg. 

 

De lidorganisaties die de Onderwijscoöperatie vormen zien het advies van de commissie Schnabel als 

de aanzet om met ge- en ongeorganiseerde leraren in gesprek te gaan. De Onderwijscoöperatie wil 

de periode tot 1 december 2016 benutten om het debat te voeren over de uitgangspunten van 

Onderwijs2032, het draagvlak te onderzoeken en de betrokkenheid van leraren bij het curriculum te 

vergroten. 

 

De Onderwijscoöperatie heeft de uitspraken van de Tweede Kamer goed gehoord daar waar het gaat 

om haar rol als representant van de beroepsgroep in wording. Deze rol willen de lidorganisaties 

binnen de Onderwijscoöperatie waarmaken waarbij, zoals gezegd, zorgvuldigheid en draagvlak voor 

ons boven snelheid gaan. We voelen ons gesterkt door uw opvatting dat voldoende tijd voor het 

slagen van dit traject cruciaal is en dat u hecht aan een goede en sterke rol voor leraren. 
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Onderwerp 

Proces Onderwijs2032/Motie Van Meenen-Rog, Kamerstukken II 2015/16, 31 293, nr. 283 

 



  

 

U vraagt de Onderwijscoöperatie als vertegenwoordiger van de beroepsgroep een voorstel te doen  

in lijn met de motie Van Meenen/Rog. Wij hebben daartoe in deze brief een eerste aanzet gedaan en 

zeggen u toe op korte termijn een verder uitgewerkt voorstel te doen toekomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Joost Kentson  

Voorzitter Onderwijscoöperatie 

 

 

 

 

 

 

 

Liesbeth Verheggen Voorzitter AOb   Helen Adriani Voorzitter CNVO 

 

 

 

 

 

 

 

Jilles Veenstra Voorzitter FvOv    René Franquinet Voorzitter Platform VVVO 

 

 

 

 

 

 

 

Ad Verbrugge Voorzitter BON 
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de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 


