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Prioritering (2020) - Focusdoelen (2021)



www.slo.nl/npo 





Vervolg



Plannen SLO:

- informatie en hulpmiddelen ontsluiten
- in contact > verzorgen webinars
> overgang po-vo (8 juni 2021)
> Passende Perspectieven 

Vragen? npo@slo.nl

mailto:npo@slo.nl


Focusdoelen 
Nederlands



Focusdoelen 
Nederlands 

1. Lezen

2. Schrijven

3. Mondeling

4. Begrippenlijst en taalverzorging

https://www.slo.nl/npo/primair-
onderwijs/focusdoelen/



Samenhang
Binnen 
taaldomeinen

https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-
thema/nederlands/taaldomeinen/

(slo.nl | Taaldomeinen in samenhang) 

Tussen taal en andere 
leergebieden

https://www.slo.nl/thema/meer/samenha
ng-primair-onderwijs/

(slo.nl | samenhang primair onderwijs)

https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/nederlands/taaldomeinen/
https://www.slo.nl/thema/meer/samenhang-primair-onderwijs/


Werken aan 
kennisopbouw 

SLO.nl | Rijke teksten 
motiveren het lezen (artikel)

Joanneke Prenger: 
Doorgaande leerlijn lezen

https://www.bibliotheekeindhoven.nl/
leesoffensief.html

Gerdineke van Silfhout: 
Een leesoffensief in de klas

https://www.youtube.com/



Focusdoelen 
Rekenen-wiskunde 



Focusdoelen 
Rekenen-
wiskunde 

1. Aandacht voor de basis 

2. Doorstroomrelevante doelen 

3. Maatwerk 

4. Samen & Succeservaringen

https://www.slo.nl/npo/primair-
onderwijs/focusdoelen/



NPO = 
teamwerk



Focusdoelen 
Oriëntatie op Jezelf en 
de Wereld (OJW)



Focusdoelen 
OJW / wereld-
oriëntatie

1. Mens en Samenleving

2. Natuur en Techniek

3. Ruimte

4. Tijd 

https://www.slo.nl/npo/primair-
onderwijs/focusdoelen/



Samenhang
Binnen wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie in samenhang:

- schoolconcept;

- methode;

- projecten of thema’s;

- vaardigheden (bijv: onderzoeken);

- DOELEN!

Tussen wereldoriëntatie en 
andere leergebieden

https://www.slo.nl/thema/meer/samenha
ng-primair-onderwijs/

(slo.nl | samenhang primair onderwijs)

https://www.slo.nl/thema/meer/samenhang-primair-onderwijs/


Focusdoelen 
bewegingsonderwijs en sport



Focusdoelen
bewegingsonderwijs 
en sport

Focusdoelen

Voorbeelden

Sociaal-emotioneel



Onderzoek 
Mulier Instituut
(mei/juni 2021)

Eerste resultaten suggeren
effect op de vaardigheid
van: 

• Motorisch minder 
vaardige leerlingen

• Jongere leerlingen

Welke gevolgen hebben de 
maatregelen die in verband met 
COVID19 zijn genomen op de 
motorische vaardigheden van 
basisschoolkinderen in 
Nederland? 



Buitenles
bewegingsonderwijs

Vakleerkracht inzetten

6 activiteiten (4 weken) 

Verschillende werkvormen



Focusdoelen 
Kunst en Cultuur



Focusdoelen
Kunst & Cultuur

Beeldend – theater – dans – muziek - erfgoed

1. Luisteren en kijken/

experimenteren en onderzoeken

2. Verbeelden, benoemen, delen

https://www.slo.nl/npo/primair-
onderwijs/focusdoelen/

Klikken om tekst toe te 
voegen



Samenhang
Binnen Kunst & Cultuur

Kunst & Cultuur in samenhang:

1. Waarbij kunst als uitgangspunt en leidraad wordt 
ingezet;

2. met onderwerpen vanuit methodes en lessen vanuit 
verschillende leergebieden;

3. vanuit vaardigheden (onderzoeken, experimenteren, 
samenwerken);

4. tussen doelen vanuit verschillende leergebieden.

Tussen Kunst & Cultuur en 
andere leergebieden

https://www.slo.nl/thema/meer/samenhang-
primair-onderwijs/

(slo.nl | samenhang primair onderwijs)

https://www.slo.nl/thema/meer/samenhang-primair-onderwijs/


Werken aan

- experimenteren en onderzoeken

- verbinding met sociaal emotioneel welbevinden

- kansengelijkheid



Focusdoelen 
voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften





NEDERLANDS

Technisch lezen Zorg voor een passend aanbod m.b.t. technisch 
lezen. Bijvoorbeeld meer nadruk op mondeling 
(bij dyslexie) of schriftelijk (bij slechthorend, 
spraakbeperking)

Denk daarbij ook aan voorlezen, gesproken boeken en podcasts. 
Of aan sites die het lezen ondersteunen: zoals www.yoleo.nl, 
www.superboek.nl, www.passendlezen.nl en 
www.meeluisterboek.nl

Schrijven, cluster 3 Leerlingen met motorische beperkingen hebben 
meestal moeite met schrijven. Dit vraagt om 
individuele aanpassingen, hulpmiddelen en 
specifieke ondersteuning.

Geef de leerlingen extra tijd voor het leren gebruiken van de 
computer (toetsaanslag of muissturing duurt langer). 
En misschien heeft de leerling baat bij een schriftje met ander 
(groter) liniatuur, of ander schrijfmateriaal. 

REKENEN-WISKUNDE

Rekenstrategie basisbewerkingen Voor het leren van de basisbewerkingen hebben 
leerlingen die moeilijk lerend zijn meer baat bij 
het aanleren van tenminste één rekenstrategie 
die ze goed beheersen dan het aanleren van 
meerdere strategieën. 

Overweeg welke van de verschillende strategieën (bijv. rijgend of 
splitsend optellen/aftrekken) het beste aansluit bij de leerling. 
Informatie over strategieën staat o.a. in de inhoudslijn 
Bewerkingen: https://www.slo.nl/sectoren/po/inhoudslijnen-
po/inhoudslijnen-rekenen-wiskunde/

Visualisaties, cluster 1 Door hun visuele beperking kunnen leerlingen 
niet werken met visualisaties (zoals tabellen of 
diagrammen). Zij zullen gebruik moeten maken 
van hulpmiddelen. 

Zet hulpmiddelen in, zoals grafieken in reliëf of grafieken die 
omgezet zijn naar geluid.
https://www.visio.org/nl-
nl/professional/expertise/onderzoeken/digitale-ontwikkelingen-
innovaties/sensemath

http://www.yoleo.nl/
http://www.superboek.nl/
http://www.passendlezen.nl/
http://www.meeluisterboek.nl/
https://www.slo.nl/sectoren/po/inhoudslijnen-po/inhoudslijnen-rekenen-wiskunde/
https://www.visio.org/nl-nl/professional/expertise/onderzoeken/digitale-ontwikkelingen-innovaties/sensemath




ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD

Welzijn Voor kwetsbare leerlingen in het extra 
belangrijk dat ze leren over (psychisch) 
welbevinden in relatie tot omstandigheden en 
persoonlijke eigenschappen. Door hun 
kwetsbaarheid, laag zelfvertrouwen en het 
vermijden van faalervaringen zijn dit belangrijke 
inhoudelijke elementen om aan de orde te 
stellen.  

Geef voorbeelden van hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op 
hun eigen welzijn (bijv. aangeven wanneer ze stress ervaren). 

Geef voorbeelden van omgevingsfactoren die een rol spelen bij 
het bepalen van je welzijn, denk aan: (directe) leefomgeving, 
gezondheid, sociale relaties, duurzaamheid, technologie. 

Geef voorbeelden van persoonlijke eigenschappen die je welzijn 
bepalen, denk aan: zelfredzaamheid, zelfregulering, mentale 
veerkracht, omgang met stress. 

Diversiteit Omgaan met diversiteit is voor leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften vaak heel 
gewoon. Ze zijn het gewend dat iedereen 
anders is. Ze leren erover door de aandacht die 
er is voor ieders talenten en beperkingen en de 
omgang daarmee. 

Belangrijk is dat er aandacht blijft voor hun eigen identiteit. Deze 
leerlingen hebben vaak een laag zelfbeeld. 

Leren in de echte wereld Zeker leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften leren het best als kennis 
verbonden is met de praktijk en levensechte 
contexten. De combinatie van het leren vanuit 
de individuele behoefte van de leerling en 
vanuit maatschappelijke urgentie staan 
centraal. 

Ga na wat de individuele behoeftes van je leerlingen kunnen zijn, 
bv. het begrijpen van hoe zijn/haar lichaam werkt of een band 
leren plakken. 

Zorg dat je voorbeelden neemt die vanuit de praktijk komen en 
dus vanuit de maatschappij relevantie vertonen, zoals omgaan 
met je eigen omgeving, conflicten en duurzaamheid. 



KUNST & CULTUUR

https://www.kunstencultuur.nl/ond
erwijs/speciaalonderwijs
https://www.lkca.nl/categorie/werk
veld/speciaalonderwijs/
https://specialheroes.nl/onderwijs/
programmas/artheroes/

Kunst beleef je ook door te voelen, 
te ruiken of via muziek, inbeelding 
of fysieke beleving.

Gebarentheater

Belevenistafel 

Tussentijds presenteren

BEWEGEN & SPORT

Slechtziende leerlingen kunnen met 
aangepaste materialen bijna alle 
spelvormen op een eenvoudig 
niveau beoefenen.

Voor cl.2 spelsituaties overzichtelijk 
houden. 

Rolstoel in je gymles 
https://www.kennisbanksportenbe
wegen.nl/?file=4279&m=14302155
27&action=file.download

Vaste routines en duidelijke regels

ENGELS

Inzetten van luisterboeken en 
podcasts 

Maak bij het zoeken van schrijfwijze 
en betekenis van woorden gebruik 
van een (beeld)woordenboek.
https://webwinkel.vandale.nl/van-
dale-beeldwoordenboek-
nederlands-english

https://www.kunstencultuur.nl/onderwijs/speciaalonderwijs
https://www.lkca.nl/categorie/werkveld/speciaalonderwijs/
https://specialheroes.nl/onderwijs/programmas/artheroes/
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=4279&m=1430215527&action=file.download
https://webwinkel.vandale.nl/van-dale-beeldwoordenboek-nederlands-english


Relatie focusdoelen 
en toetsing



Toets als hulpmiddel

Gericht informatie verzamelen over de ontwikkeling van de leerling
-Wat is de voortgang in het leerproces?
-Welk aanbod is passend?

Advies: blijf het toetsbeleid op school volgen

Combineer verschillende manieren van het volgen van leerlingen, 
passend bij actuele situatie op school
-Informatie over formatief 
evalueren: https://www.slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren/

https://www.slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren/


Toetsen als je focusdoelen gebruikt

Keuze passende toets
-Een deel van de leerstof wordt uitgesteld

Gevolgen voor resultaten op een toets
- Verwachtingen
- Analyseren en interpreteren

Advies: raadpleeg uitgever en/of toetsaanbieder



npo@slo.nl


