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Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 

9 september 2020, nr. 25300628, houdende benoeming van de voorzitter en 

leden van de Curriculumcommissie (Benoemingsbesluit 

Curriculumcommissie)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend in overeenstemming met de Minister 
voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Kaderwet Adviescolleges en artikel 2 van de Wet vergoedingen 
adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1 

1. Tot lid van de Curriculumcommissie, als bedoeld in het Instellingsbesluit Curriculumcommissie, 
worden benoemd:
a. Orhan Agirdag;
b. Gert Biesta;
c. Roel Bosker;
d. Roel Kuiper, tevens voorzitter;
e. Nienke Nieveen;
f. Maartje Raijmakers; en
g. Jan van Tartwijk.

2. De benoeming geldt vanaf het moment van inwerkingtreding van het Instellingsbesluit Curricu-
lumcommissie en tot de dag dat de commissie wordt opgeheven conform artikel 5, derde lid, van 
het Instellingsbesluit Curriculumcommissie.

3. Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister een ander lid benoemen.

Artikel 2 

1. De voorzitter ontvangt een maandelijkse vergoeding op basis van 8 uren per week conform schaal 
16 zoals opgenomen in de CAO Rijk, vermeerderd met een opslag van 30% conform artikel 2 van 
het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

2. De overige leden ontvangen een maandelijkse vergoeding op basis van 4 uren per week conform 
schaal 16 zoals opgenomen in de CAO Rijk.

3. De in het vorige lid bedoelde vergoeding kan op verzoek worden afgewikkeld via de werkgever van 
het betreffende lid.

Artikel 3 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst.

2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 4 

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit Curriculumcommissie.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift zal worden verzonden aan de in het 
besluit genoemde leden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven
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TOELICHTING 

Algemeen 

Dit besluit regelt de benoeming van de Curriculumcommissie. Deze commissie is ingesteld om advies 
te geven over een vernieuwd curriculum voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De 
commissie geeft hierbij richtinggevende aanbevelingen voor bijstelling van de kerndoelen en 
eindtermen waarmee het formele curriculum wettelijk is vastgelegd, evenals aanbevelingen voor de 
inrichting van een systematiek voor periodieke herijking van het curriculum.

Wervingsproces gelet op Kaderwet adviescolleges 

Om tot een voordracht te komen voor de commissieleden heeft in juli en augustus 2020 een open 
werving plaatsgevonden, met het oog op een brede vertegenwoordiging van disciplines, wetenschap-
pelijke ervaring en onderwijskundige visies. De oproep en profielschets zijn geplaatst op rijksover-
heid.nl en hier is via verschillende digitale kanalen ruchtbaarheid aan gegeven. Met het oog op artikel 
12 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges is gestreefd naar evenredige deelneming van vrouwen en 
personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen. Met respectievelijk twee en één 
leden is dit streven niet behaald. Tijdens het wervingsproces zijn vrouwelijke kandidaten via meerdere 
kanalen en relevante netwerken actief benaderd. Uiteindelijk waren twee vrouwelijke kandidaten 
benoembaar. Aangetekend zij dat vrouwen sterk vertegenwoordigd zijn in het curriculumtraject als 
geheel dat tot dusver is doorlopen; de leden van de zogeheten ontwikkelteams die de curriculumvoor-
stellen hebben voorbereid zijn in grote meerderheid vrouw.

Vergoedingen 

Bij het bepalen van de arbeidsduurfactor is voor de voorzitter uitgegaan van een gemiddelde 
inspanning van 0,2 fte per 36-urige werkweek. Voor de overige leden is dat gemiddeld 0,1 fte per 
36-urige werkweek. Daarnaast hebben de commissieleden recht op vergoeding van hun reis- en 
verblijfkosten.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven
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