Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
De Minister, mevrouw J. Bussemaker
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Zeist, 29 november 2012
Betreft: Wetsvoorstel bovenbouw havo-vwo

Geachte minister Bussemaker,
Met deze brief reageert de FvOv, Federatie van Onderwijsvakorganisaties, op de wijzigingsvoorstellen
voor de inrichting van de profielen in de bovenbouw van havo en vwo zoals deze medio september
via een internetconsultatie zijn gepubliceerd.
Inhoudelijk hebben wij twee opmerkingen waarvoor we uw aandacht vragen in de veronderstelling
dat u bereid bent op basis van redelijke argumenten de wetsvoorstellen aan te passen alvorens met
de Staten Generaal het wetgevingstraject voort te zetten.
Allereerst zijn we van mening dat het vak ANW behouden moet blijven. Het vak is niet een verdieping
van de monodisciplines, maar richt zich op de betekenis van de natuurwetenschappen in de
maatschappij en op de bewustwording bij leerlingen van de gevaren en de mogelijkheden van (de
toepassing van) natuurwetenschappelijk onderzoek, zodat zij als wereldburgers weloverwogen
beslissingen kunnen nemen.
Het schrappen van ANW is ingegeven door het feit dat uit PISA onderzoeken blijkt dat meer aandacht
voor taal en rekenen gewenst is. Juist een vak als ANW is zeer geschikt om taal en rekenen in een
contextrijke omgeving te oefenen. De grotere aandacht voor taal en rekenen garandeert niet
automatisch dat men deze vaardigheden elders toe kan passen. Tenslotte willen wij u er nog op
wijzen dat voor de havo de ANW onderwerpen zijn ingedaald in de monovakken. Waarom hiervoor
niet gekozen is bij het vwo is ons niet duidelijk.
Tevens pleiten wij voor het behoud van het vak CKV als verplicht vak voor alle leerlingen in de
bovenbouw van havo en vwo en voor behoud van een reële keuzemogelijkheid voor een kunstvak
op havo in profiel C&M.
Wij zijn ervan overtuigd dat culturele- en kunstzinnige vorming onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van
de leerlingen en als basis voor een toekomstig kwalitatief hoogstaand niveau in de sector kunst en
cultuur. CKV gaat namelijk verder dan het actief of passief leren beleven van kunst, het vak beoogt
ook vaardigheden als creativiteit en denken buiten bestaande kaders te ontwikkelen, vaardigheden
die in de maatschappij erg noodzakelijk zijn.
Resumerend zien wij niet in hoe het wetsvoorstel voor wat betreft de hierboven genoemde
onderwerpen kan bijdragen aan versterkte aandacht voor de door u benoemde kernvakken als de
stof die nu in ANW en CKV wordt behandeld een plaats zou krijgen in andere vakken. Wij verzoeken u
dan ook het voorstel zodanig aan te passen dat tenminste de onderwijsinhoud en kwaliteit van zowel
ANW als CKV behouden blijven zoals in de huidige wet.

Hoogachtend,
Jilles Veenstra, voorzitter FvOv

